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Innoveren. Als er een woord trending is de laatste maanden, dan is het dat wel. De magazines, kranten en online media staan er vol van. 
Heel vaak verkondigen politici, vakbonden, sectoren en bedrijven de noodzaak om te innoveren, of beter nog, zichzelf heruitvinden. Maar 
ook persoonlijk zijn we allemaal op zoek naar hoe het nu verder moet. Corona heeft anders dan anders in elk geval de tijd gegeven om 
even de pauzeknop in te duwen en na te denken. Is reizen essentieel? Staan we achter het verhaal dat we verkopen? Hoe gaan we om met 
massatoerisme? Klopt het financieel plaatje nog als we nog een jaar niet kunnen reizen? En bovenal, hoe houden we contact met onze trouwe 
reizigers want - geloof ons – het missen van jullie reacties is het ergste wat we meemaken?

Door de vakpers werden we gretig aangespoord om deze gezondheidscrisis als een opportuniteit te zien. Veel beter kunnen we  
– Marie Kondo achterna – schoon schip maken en herbeginnen. Elk element van onze werking hebben we daardoor tegen het daglicht gehouden. 
Wij gaan voor nog duurzamer, nog meer lokale impact creëren, inclusiever en waar mogelijk ecologischer. Daarom hebben we alvast beslist 
steeds de CO2-uitstoot van de vluchten van onze reisleiders te compenseren. Wij nodigen jullie graag uit om dit ook te doen.

Voor jullie ligt een nieuwe brochure waar we weer hard aan hebben gewerkt. Om de uitgebreide programma’s van de bestaande rondreizen 
door te nemen, verwijzen we jullie graag door naar onze website andersdananders.be. Mits een paar uitzonderingen zijn deze momenteel 
ongewijzigd om onze partners ter plaatse ook de hoop niet te ontnemen. Als jullie het programma toch nog op papier willen lezen en niet op de 
website, stuur ons een mailtje, wij bezorgen de brochure van het vorige werkjaar nog graag per post. Nieuw is dat we op onze website voor elke 
rondreis veel beter toelichten met welke elementen we onze doelstellingen van ‘duurzamer toerisme’ verwezenlijken.

Omdat ook de infodagen niet kunnen plaatsvinden in januari hebben we de brochure opgemaakt met allerlei praktische informatie per continent. 
Zo wordt deze brochure een duurzaam naslagwerk voor onze reizigers. Wij hopen dat jullie dit kunnen smaken net als de lampions van de cover 
die een lichtpuntje in deze duistere tijden symboliseren. Gelukkig kan ik ook aankondigen dat er enkele nieuwe programma’s zijn gemaakt, die 
wel in alle glorie in deze brochure gedrukt staan.

Verder hebben we ook ons volledig reispakket aangepast en is een annulatieverzekering niet meer inbegrepen in de reissom. Dit om verschillende 
redenen waaronder natuurlijk de dekking van pandemieën, zoals COVID-19, waarvan gebleken is dat dit toch een immense impact heeft. Wij 
bieden deze verzekering wel optioneel aan, informatie hierover vind je verder in de brochure. Als gevolg hiervan hebben de meeste reizen een 
lagere prijs tegenover dit jaar. Deze daling komt meestal overeen met de kostprijs van de annulatieverzekering.

Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat er nog een heleboel vragen zijn over reizen in de toekomst. Wees er van overtuigd dat wij dagelijks de 
vinger aan de pols houden en steeds trachten de veiligheid van onze reizigers te waarborgen. Alle vragen hierover kan je terugvinden op onze 
website. Nog geen antwoord op je vraag? Mail of bel ons, onze medewerkers staan helemaal paraat!

Volgens experten zal deze pandemie als een soort incubator werken. Ze zal zeker de uitvoering van sommige ideeën versnellen maar vooral 
het reizen voorgoed veranderen. Zonder twijfel zal in de toekomst een meer bewuste impact nodig zijn op de maatschappij en omgeving waar 
we naartoe zullen reizen. Ook onze reisleiders zijn zich er bewust van dat hun creativiteit meer dan ooit nodig zal zijn. Misschien bezorgen 
innovatieve reisleiders, gedegen productmanagers en allerhande plaatselijke vindingrijke geesten ons de komende jaren wel de beste reizen ooit? 

guy.geens@master-tours.com
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Eindeloze expertise & inspiratie
■ meer dan 40 jaar ervaring 
■  gepassioneerde medewerkers die de bestemming 

door en door kennen
■  méér zien, méér beleven, méér genieten
■  unieke programma’s, authentieke ontmoetingen, 

onverwachte ervaringen en kleine details die er 
groots toe doen: onze aanpak is anders dan anders

■ geen vraag is te veel
■ 24/24 en 7/7 bereikbaar tijdens je reis

Geen financiële verrassingen
■  alle vluchten, transfers, overnachtingen en excursies van het 

programma zijn inclusief
■  meestal volpension, voor enkele rondreizen heb je meer keuzevrijheid 

en de kans om zelf culinaire hoogtepunten te ontdekken
■  alle fooien voor lokale gidsen, kelners en bagagedragers zijn inclusief
■  alle inkomgelden, luchthaven- en lokale taksen zijn inclusief,  

zoals geldig op 24.09.20
■  reisbijstands-, uitgebreide annulerings- en bagageverzekering 

inbegrepen voor reizen die reeds in brochure 2020-2021 
gepubliceerd werden, voor alle nieuwe reizen (herkenbaar aan het 
◆ symbool) is de annulatieverzekering optioneel, meteen ook de 
reden voor het prijsverschil

Klasse & comfort
■ kleine groepjes van max. 20 deelnemers
■ kleinschaligheid en authenticiteit 
■  persoonlijke service, comfortabel vervoer en zorgvuldig uitgekozen 

luxueuze accommodaties op unieke locaties
■ elke dag uitgebreid tafelen
■ het wow-effect beleven door de details onderweg
■ persoonlijke assistentie bij check-in op de luchthaven

Deskundige reisleiders
■ zijn specialisten van het gastland
■ begeleiden vol passie en motivatie
■ verloren hun hart aan de bestemming
■  wonen vaak op de bestemming, waardoor onze 

reisleiders in Afrika Nederlandstalig of Afrikaanstalig zijn
■  weten precies waar en wanneer je unieke ervaringen 

mag verwachten 

Onderdompeling in natuur,  
cultuur & couleur locale
■ mee op het ritme van de lokale bevolking
■ op zoek naar fotogenieke toppers van het dieren- en plantenrijk
■ onder de indruk van de culturele parels en het historisch erfgoed
■  luxegevoel ervaren als we door ongerepte gebieden en langs 

onovertroffen landschappen reizen
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De toeristische sector heeft al heel wat crisissen overleefd: 9/11, SARS, 

de economische crisis van 2008, de aanslagen op onder andere Brussels 

Airport, stakingen, faillissementen en politieke strubbelingen. Steeds 

weer bleken het organisatievermogen, de samenwerkingsverbanden 

met internationale partners én de wil van de reiziger voldoende sterk en 

flexibel om hier goed mee om te gaan. Zo konden we snel terug op volle 

toeren draaien om jullie droomreizen te laten beleven.

Wanneer we half maart gedwongen werden om onze reizigers vanuit 

alle uithoeken van de wereld te repatriëren en de eerstvolgende reizen 

te annuleren, gingen we er dus van uit dat ook nu het herstel niet 

lang op zich zou laten wachten. Maar intercontinentaal reizen bleef uit. 

Op het moment van schrijven zijn de vooruitzichten nog steeds niet 

rooskleurig. We annuleerden reeds alle afreizen in 2020 en er zijn 

tekenen dat ook in het voorjaar van 2021 vele bestemmingen nog 

niet bereisbaar zullen zijn. Onze vorige brochure 2020-2021 kent 

onverhoopt een dramatische afloop, waarbij misschien geen enkele reis 

kan worden uitgevoerd. Niettemin staan onze klanten wel te popelen 

om opnieuw te reizen en voor ons is niets doen dan ook geen optie.

We werkten samen met onze partners aan veiligheidsmaatregelen, 

procedures en checklists om onze klanten in veilige omstandigheden te 

kunnen laten reizen. We zetten nog meer in op duurzaamheid op onze 

bestemmingen en in onze eigen werking om onze positieve wereldwijde 

impact op economisch, ecologisch én sociaal gebied in de toekomst nog 

te vergroten. Want laat ons niet vergeten, waar we in België nog veelal 

kunnen rekenen op ons sociale vangnet is dit in het merendeel van de 

reisbestemmingen niet het geval. De pandemie en het wegvallen van 

het internationale toerisme heeft voor miljoenen mensen die rekenen 

op de toeristische industrie voor hun levensonderhoud, dramatische 

gevolgen die momenteel nog niet te overzien zijn. Voorlopig spreekt de 

secretaris-generaal van de VN over een verlies van 120 miljoen jobs in 

het mondiaal toerisme. De economie van vele ontwikkelingslanden die 

afhangen van het toerisme kleurt al bloedrood.

Daarom hebben we, ondanks de aanhoudende onzekerheid, wel beslist 

om deze brochure 2021-2022 op de markt te brengen. Weliswaar 

niet in zijn traditionele vorm maar in een speciale versie. Om snel en 

kordaat te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden, 

willen we met deze brochure veeleer de goesting genereren om te 

reizen en staat ze vol inspiratie en praktische informatie. Voor de 

uitgebreide beschrijvingen van onze rondreizen verwijzen we naar 

de website. Zo blijven onze informatie en reizen up-to-date en leggen 

we voldoende flexibiliteit aan de dag om uw favoriete ada-reis aan te 

bieden zodra mogelijk.

Laat ons dus hoopvol naar de toekomst kijken, openstaan voor een 

nieuwe realiteit maar vooral onze zin om te reizen niet verliezen. 

Weliswaar in veilige en gezonde omstandigheden waar al onze 

medewerkers en reisleiders maar bij uitbreiding ook elke professional 

in de toeristische sector meer dan zijn uiterste best voor doet.

CORONA
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■  Reizen met of zonder vaccin, mondmasker en/of 

social distancing, verplichte negatieve COVID-19 test of 

quarantainemaatregelen? Prangende vragen die iedere reiziger 

bezighouden. 

■  Om rekening te houden met het welzijn van onze reizigers  

volgen we de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken uiteraard op de voet op: https://diplomatie.belgium.be/

nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.

■  Ook de website van IATA is een goede bron om de situatie en 

coronamaatregelen ter plaatse te beoordelen  

https://www.iatatravelcentre.com/world.php.

■  Meer info over het coronavirus vindt u op www.who.int. of de 

website FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be/nl.

■  Bovendien staan we natuurlijk continu in contact met onze 

reisleiders ter plaatse en ons uitgebreide netwerk van zeer 

betrouwbare lokale partners.

■  Op pagina 272 staat alvast een overzicht van de maatregelen 

waaraan de reiziger zich mag aan verwachten. 

■  Maatregelen en situaties ter plaatse wijzigen voortdurend, 

waardoor onze website het uitgelezen platform is voor een up-

to-date corona-informatiepunt over onze reizen en alle vragen 

omtrent ons annuleringsbeleid met betrekking tot COVID-19.
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2021

FEBRUARI

08.02-26.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg 
14.02-28.02 Ethiopië
22.02-12.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg 

MAART

01.03-19.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg 
02.03-17.03 Colombia 
02.03-18.03 Myanmar
06.03-22.03 Argentinië
07.03-19.03 Tanzania
09.03-25.03 Vietnam
11.03-28.03 Indonesië - Nusa Indah
16.03-31.03 Japan
17.03-28.03 Botswana & Zambia - Zambezi, Chobe & Okavango
21.03-08.04 Namibië - Het Juweel van Afrika
29.03-13.04 Ecuador
31.03-18.04 Madagaskar 

APRIL

03.04-17.04 Maleisië & Singapore  S

03.04-18.04 Thailand - Thai Rama  S

04.04-17.04 Sri Lanka  S

04.04-18.04 China - Keizers en Kung Fu  S

05.04-24.04 Indonesië - Taman Eden
08.04-25.04 Indonesië - Nusa Indah
14.04-02.05 Peru
18.04-01.05 Bhutan & Nepal
19.04-08.05 Oezbekistan & China

MEI

01.05-15.05 Filipijnen
09.05-23.05 Azerbeidzjan, Armenië & Georgië
09.05-27.05 Namibië - Het Juweel van Afrika
10.05-21.05 Iran  
10.05-28.05 China - Teken van Bamboe
20.05-06.06 Indonesië - Nusa Indah
22.05-07.06 Zimbabwe - Ultieme & exclusieve fly-in
25.05-09.06 Japan
25.05-08.06 Japan & Zuid-Korea

JUNI

16.06-29.06 Mongolië
19.06-05.07 Zimbabwe - Ultieme & exclusieve fly-in
20.06-04.07 Azerbeidzjan, Armenië & Georgië
29.06-12.07 India-Ladakh & Nepal

JULI

01.07-15.07 Bolivia  S

03.07-16.07 Guatemala & Belize  S

04.07-22.07 Namibië - Het Juweel van Afrika  S

05.07-23.07 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg  S

11.07-25.07 China - Keizers en Kung Fu  S

12.07-31.07 Indonesië - Taman Eden  S

13.07-27.07 Thailand - Thai Rama  S

14.07-27.07 Mongolië  S

14.07-30.07 Vietnam  S

14.07-01.08 Madagaskar  S

15.07-01.08 Indonesië - Nusa Indah  S

17.07-29.07 Kenia  S

17.07-02.08 Mexico  S

17.07-04.08 Peru  S

18.07-31.07 Sri Lanka  S

20.07-02.08 India-Ladakh & Nepal  S

21.07-07.08 Canada-West  S

25.07-12.08 Namibië - Het Juweel van Afrika  S

26.07-06.08 Botswana & Zambia - Zambezi, Chobe & Okavango S

31.07-14.08 Borneo  S

AUGUSTUS

03.08-16.08 India-Ladakh & Nepal  S

06.08-23.08 Canada-West  S

08.08-27.08 Zuid-Afrika - De Groene Kalahari  S

11.08-29.08 Peru  S

12.08-27.08 Colombia  S

12.08-29.08 Indonesië - Nusa Indah  S

14.08-31.08 Canada-West  S

22.08-10.09 Zuid-Afrika - De Groene Kalahari

SEPTEMBER

01.09-17.09 USA
03.09-15.09 Kenia
03.09-18.09 Ecuador
05.09-23.09 Namibië - Het Juweel van Afrika
06.09-24.09 China - Teken van Bamboe
09.09-26.09 Indonesië - Nusa Indah

12.09-01.10  Oezbekistan & China
14.09-26.09 Kenia
15.09-03.10 Madagaskar
20.09-08.10 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
21.09-08.10 Namibië, Botswana & Zimbabwe
21.09-06.10 Brazilië 
21.09-06.10 Japan
24.09-08.10 Azerbeidzjan, Armenië & Georgië
25.09-09.10 Borneo
25.09-09.10 Maleisië & Singapore
26.09-14.10 Namibië - Het Juweel van Afrika
28.09-10.10 Kenia
29.09-17.10 Peru
30.09-14.10 Bolivia
30.09-17.10 Indonesië - Nusa Indah

OKTOBER

04.10-22.10 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
05.10-19.10 Japan & Zuid-Korea
06.10-24.10 Madagaskar
08.10-21.10 Bhutan & Nepal
10.10-24.10 Azerbeidzjan, Armenië & Georgië
10.10-24.10 China - Keizers en Kung Fu
11.10-29.10 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
11.10-29.10 China - Teken van Bamboe
12.10-26.10 Thailand - Thai Rama
16.10-02.11 Ethiopië
17.10-04.11 Peru
17.10-04.11 Namibië - Het Juweel van Afrika
18.10-29.10 Iran 
18.10-05.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
20.10-02.11 Oeganda
20.10-05.11 Vietnam
21.10-02.11 Tanzania
22.10-07.11 Argentinië
23.10-08.11 India - Kantwerk in Steen
25.10-12.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
26.10-10.11 Japan
26.10-09.11 Thailand - Mystieke Lotus
28.10-18.11 Nieuw-Zeeland 
29.10-12.11 Nepal
29.10-20.11 Australië
30.10-15.11 Mexico

JAAROVERZICHT
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RONDREIZEN 2021 -  2022

S   Schoolvakanties

2022

JANUARI

10.01-28.01 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
24.01-11.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg

FEBRUARI

01.02-15.02 Thailand - Thai Rama
02.02-15.02 Oeganda
07.02-25.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
08.02-23.02 Zuid-India - Dravidische Kleuren
08.02-25.02 Namibië, Botswana & Zimbabwe
09.02-26.02 Chili
12.02-28.02 India - Kantwerk in Steen
13.02-26.02 Sri Lanka
15.02-01.03 Thailand - Mystieke Lotus
16.02-04.03 Vietnam
17.02-02.03 Guatemala & Belize
19.02-03.03 Tanzania
19.02-07.03 Argentinië
19.02-08.03 Ethiopië
20.02-27.02 IJsland
21.02-11.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
26.02-13.03 Centraal-India
27.02-06.03 IJsland  S

28.02-18.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg

MAART

01.03-17.03 Myanmar
03.03-18.03 Colombia
03.03-24.03 Nieuw-Zeeland
04.03-19.03 Cambodja & Laos
05.03-19.03 Filipijnen
05.03-21.03 India - Kantwerk in Steen
05.03-21.03 Mexico
06.03-18.03 Tanzania
08.03-25.03 Namibië, Botswana & Zimbabwe 
10.03-27.03 Indonesië - Nusa Indah
12.03-28.03 Argentinië
15.03-30.03 Japan
18.03-01.04 Nepal
18.03-01.04 Thailand - Mystieke Lotus
19.03-02.04 Borneo
19.03-30.03 Botswana & Zambia - Zambezi, Chobe & Okavango
20.03-07.04 Namibië - Het Juweel van Afrika
23.03-08.04 Vietnam
28.03-12.04 Ecuador
30.03-17.04 Madagaskar

APRIL

02.04-16.04 Maleisië & Singapore  S

02.04-17.04 Japan  S

03.04-16.04 Sri Lanka  S

03.04-17.04 China - Keizers en Kung Fu  S

03.04-16.04 Zuid-Afrika - Help-my-trap rondom die Kaap S

04.04-15.04 Iran  S

05.04-22.04 Namibië, Botswana & Zimbabwe
07.04-24.04 Indonesië - Nusa Indah
08.04-22.04 Nepal
09.04-20.04 Botswana & Zambia - Zambezi, Chobe & Okavango
11.04-29.04 China - Teken van Bamboe
11.04-30.04 Indonesië - Taman Eden
18.04-07.05 Oezbekistan & China
20.04-08.05 Peru
23.04-06.05 Guatemala & Belize
26.04-13.05 Namibië, Botswana & Zimbabwe 

MEI

08.05-22.05 Azerbeidzjan, Armenië & Georgië
08.05-26.05 Namibië - Het Juweel van Afrika
09.05-20.05 Iran
10.05-25.05 Japan
14.05-26.05 Kenia
24.05-07.06 Japan & Zuid-Korea

VOOR DEZE VOORJAARSREIZEN IN 2021 
BEN JE HELAAS TE LAAT
09.02-26.02 Namibië, Botswana & Zimbabwe
09.03-26.03 Namibië, Botswana & Zimbabwe
03.04-18.04 Japan 
06.04-23.04 Namibië, Botswana & Zimbabwe
27.04-14.05 Namibië, Botswana & Zimbabwe
11.05-26.05 Japan

NOVEMBER

01.11-19.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
02.11-18.11 Myanmar
02.11-19.11 Namibië, Botswana & Zimbabwe 
05.11-20.11 Cambodja & Laos
05.11-22.11 Chili
07.11-20.11 Zuid-Afrika - Help-my-trap rondom die Kaap
07.11-25.11 Namibië - Het Juweel van Afrika
08.11-26.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
08.11-23.11 Ecuador
09.11-24.11 Japan
12.11-28.11 Argentinië
12.11-25.11 Bhutan & Nepal
13.11-25.11 Tanzania
13.11-29.11 India - Kantwerk in Steen
13.11-30.11 Ethiopië
14.11-27.11 Sri Lanka
15.11-03.12 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
18.11-01.12 Guatemala & Belize
18.11-09.12 Nieuw-Zeeland
22.11-04.12 Zimbabwe & Chobe - De route van het ivoor
24.11-10.12 Vietnam
25.11-10.12 Colombia
26.11-13.12 Chili
27.11-11.12 Filipijnen
28.11-16.12 Namibië - Het Juweel van Afrika
30.11-15.12 Zuid-India - Dravidische Kleuren
30.11-17.12 Namibië, Botswana & Zimbabwe 

DECEMBER

02.12-13.12 Botswana & Zambia - Zambezi, Chobe & Okavango
04.12-19.12 Centraal-India
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BESTE ADA-REIZIGER,

Ieder jaar organiseren we met het allergrootste plezier  onze  info-

dagen, thema-avonden en infomomenten. Voor ons zijn deze da-

gen, verspreid over heel Vlaanderen, altijd hoogtepunten. We krijgen 

niet  enkel  de kans om jullie te inspireren met onze rondreizen, 

maar we leren jullie kennen en weten nog beter hoe we jullie droom-

reis kunnen organiseren. 

De huidige COVID-19 situatie zorgt er op dit moment voor dat evene-

menten organiseren niet voor de hand liggend is. Grote evenementen 

zijn bij het ter perse gaan van deze brochure nog niet toegelaten. 

Hoe graag we jullie ook willen terugzien, jullie veiligheid komt bij 

ons op nummer één. 

Maar het positieve nieuws is: de situatie daagt ons uit om creatief te 

zijn en manieren te bedenken om de reizen in deze brochure toch bij 

jullie te krijgen.

Hoe blijf je nu op de hoogte van onze toekomstige 
evenementen? 
Hou de agenda op onze website in de gaten:  

andersdananders.be/agenda 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via andersdananders.be 

Volg ons op Facebook & Instagram 
 www.facebook.com/andersdananders

 www.instagram.com/andersdananders_

Informeer bij je vertrouwde reisagent 
En dan zien we elkaar hopelijk snel!  

Veel groeten, 

anders dan anders 

KOM JE OOK NAAR ONZE INFOMOMENTEN?
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VERZEKERINGEN
Stel je voor. Al maanden kijk je reikhalzend uit naar die droomreis. De koffers zijn gepakt, het visum geregeld, en dan plots... word je ziek. Treft een natuurramp het land van je bestemming. Ben je betrokken bij een 
ongeval. Of erger nog: iemand uit je nabije familie overlijdt. Kortom, je reis valt in het water. Een tripje moeten annuleren is op zich vervelend genoeg, zonder dat het je daarbovenop handenvol geld kost. Waarom 
zou je betalen voor een reis die je niet kan maken? 

Bij anders dan anders weten we dit maar al te goed en daarom bieden wij je OPTIONEEL, bij boeking van je reis, een uitgebreide dekking van een annulatie- en compensatiereisverzekering aan zeer voordelige 
voorwaarden. Voor alle reizen van deze brochure 2021-2022 is een annulatie- en compensatiereisverzekering NIET meer inbegrepen in het pakket. Tijdens je reis blijf je steeds verzekerd via onze inbegrepen 
reisbijstands- en bagageverzekering. 

De verzekeringen worden aangeboden via onze partner Protections BVBA (FSMA 067380A – vertegenwoordiger van ATV NV – code 1015), Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek, België  info@protections.be, 
 +32 2 4635000. Deze pagina is een beknopt overzicht van de waarborgen en voorwaarden van de optionele annulatie- en compensatiereisverzekering en heeft geen enkele contractuele waarde. De volledige 
polisvoorwaarden vind je op onze website en word je in printversie bezorgd bij de reisdocumenten. De informatiefiche voor de reisbijstands- en bagageverzekering vind je op pagina 270.

Een reisannulatieverzekering zorgt voor financiële zekerheid als je onverwachts je reis moet annuleren of onderbreken. Ook bij herexamens, echtscheidingen, verwikkelingen tijdens de zwangerschap of ontslag! Zelfs bij 
epidemieën en natuurrampen ben je verzekerd zolang dit niet tot gevolg heeft dat FOD Buitenlandse Zaken een verbod tot reizen oplegde. In dat geval is de reisorganisator verantwoordelijk voor de annulatie en zal je 
ook de volledige reissom terugkrijgen. Ben je dan verzekerd voor het Corona-virus? Indien er geen reisverbod van kracht is in het land van vertrek of bestemming wordt een besmetting met Covid-19 beschouwd als een 
ziekte en blijft de dekking van kracht. Niet alle verzekeraars houden rekening met al deze situaties. anders dan anders en zijn partner Protections hebben er wel aan gedacht, en bieden je een zeer volledige dekking 
aan een zeer competitieve prijs. Dit verzekeringspakket dekt de volledige reissom met uitzondering van de verzekeringspremie (4,75% van de reissom) en de voorziene vrijstelling van €50 per persoon.

ANNULATIEVERZEKERING
De annulatieverzekering heeft als waarborg de terugbetaling van de 
door de verzekerde, alsook elk medeverzekerd gezinslid, contractueel 
verschuldigde annulatie- of wijzigingskosten, met uitsluiting van alle 
administratieve, premie- en dossierkosten, in geval van annulatie 
of wijziging vóór de eigenlijke aanvang van de reis door één van de 
hiernavolgende redenen:

 n overlijden, ziekte of ongeval van jezelf of een familielid (beperkt 
tot de 3de graad) inclusief de gevolgen van een chronische of 
reeds bestaande ziekte;

 n indien hij/zij alleen of met nog slechts 1 reisgezel zou moeten 
reizen ten gevolge van de annulatie van een reisgezel;

 n ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap; 
 n ontslag van de verzekerde wegens economische redenen; 
 n intrekking van het reeds toegestane verlof door de werkgever 

wegens ziekte of overlijden van de (aangeduide) vervanger;
 n ernstige, materiële schade aan de onroerende goederen;
 n het moeten afleggen van een herexamen;
 n echtscheiding, feitelijke scheiding; 
 n wanneer het land van vertrek of de reisbestemming na de boeking 

getroffen wordt door een internationaal erkende epidemie, 
natuurramp of daad van terrorisme en er geen verbod/negatief 
reisadvies vanuit FOD Buitenlandse zaken is uitgevaardigd

De volgende annulaties zijn van de verzekering uitgesloten:
 n overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of 

verwardheid onder de invloed van verdovende middelen;
 n veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met 

zijn medeplichtigheid;

 n veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord 
van de verzekerde zelf;

 n ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en 
revoluties;  vervangen door:

 n ingevolge oorlog, terrorisme, politieke onrust, burgeroorlog, 
epidemie, pandemie, quarantaine, lockdown en natuurramp 
(aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, orkaan);

 n veroorzaakt door vooraf bestaande ziektes in terminaal of zeer 
gevorderd stadium;

 n veroorzaakt door depressies, psychische, psychosomatische, 
geestes- of zenuwstoornissen, uitgezonderd ingeval van een 
hospitalisatie van minimum 7 dagen;

 n veroorzaakt door kunstmatige bevruchting of door vrijwillige 
zwangerschapsonderbreking;

 n ingevolge een teveel aan zon of neerslag;
 n ingevolge een niet gespecifieerde, materieel niet-tastbare of 

verifieerbare reden;
 n veroorzaakt door een annulatie waarvoor de reisorganisator 

geen kosten aanrekent of mag aanrekenen of waarvoor hij een 
alternatief aanbiedt aan dezelfde voorwaarden;

 n veroorzaakt door insolvabiliteit van de verzekerde;
 n ingevolge het feit dat de verzekerde niet beschikt over de nodige 

reisdocumenten, vaccin(s) en/of vereiste reisvisa.

COMPENSATIEREIS
Bij een repatriëring of noodzakelijk voortijdige terugkeer 
(georganiseerd), bieden we  een compensatiereis aan onder de vorm 
van een waardebon geldig voor de dan geldende en eerstvolgende 
brochure van anders dan anders. Het bedrag van de waardebon 

wordt berekend op basis van de totale reissom met uitzondering 
van de verzekeringspremies en alle administratieve kosten onder de 
vorm van een pro rata vergoeding van de niet-genoten nachten, te 
rekenen vanaf de dag van de repatriëring. De ter plaatse geboekte 
arrangementen komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

PREMIE
De premie van 4.75% van de te verzekeren reissom voor dit pakket 
annulatie- en compensatiereisverzekering kan worden toegevoegd aan 
het reispakket tot uiterlijk vijf werkdagen na de initiële boeking. Er geldt 
een vrijstelling van €50 per persoon. Je vindt het volledige overzicht 
van de voorwaarden van de verzekeringspolis op onze website. In 
het voorkomend geval dat het bedrag van de premie hoger is dan 
€200 inclusief taksen per persoon dient de reisagent/doorverkoper 
te beschikken over een inschrijving bij de FMSA. Zoniet dan dient het 
contract rechtstreeks met Master Tours te worden afgesloten.

Het staat je natuurlijk vrij om een andere annulatieverzekering af te 
sluiten. Kijk de voorwaarden van de verzekering goed na en vooral 
de volledige dekking van de totale reissom.
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NIEUWE
BESTEMMINGEN

N e p a l C e n t r a a l - I n d i a Z u i d - A f r i k a
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NEPA L
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KurintarPokhara

Birethani Sarankot

Kathmandu
Nationaal Park Chitwan

GODIN VAN DE OOGST
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 NP01 29.10.21 12.11.21 € 4.880 € 5.880 ◆

22 NP01 18.03.22 01.04.22 € 4.880 € 5.880 ◆

22 NP02 08.04.22 22.04.22 € 4.880 € 5.880 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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N E P A L

Dag 1 BRUSSEL – KATHMANDU

Vandaag vliegen we vanuit Brussel naar Kathmandu. 

Dag 2 KATHMANDU: PATAN 

Bij aankomst in Kathmandu worden we verwelkomd op de luchthaven 

met een Nepalese groet, waarna we van een heerlijke lunch 

genieten. In Nepal vormt de Newar de grootste bevolkingsgroep, 

die voornamelijk de Kathmandu-vallei bewoont. In het verleden was 

er een Newarkoning die zijn rijk verdeelde onder zijn drie zonen. Elk 

van die zonen wedijverde met zijn broers om de mooiste hoofdstad 

te maken. Zo ontstonden de drie koningssteden: Kathmandu, Patan 

en Bakthapur. Voor ons eerste bezoek rijden we naar Patan. Patan is 

door de Bagmati rivier van Kathmandu gescheiden. De stad staat ook 

bekend als Lalitpur, de stad van de schoonheid. Hier openbaart zich 

een 1.000 jaar oude cultuur, bewaard in de prachtige gebouwen rond 

het centrale plein, Patan Durbar Square. Patan is staat al eeuwenlang 

bekend om de bedrevenheid van de goud- en metaalgieters. We maken 

een stadswandeling en bezoeken het Koninklijk Paleis bij de prachtige 

Durbar Square. De Krishna Mandir en de Gouden Tempel worden tot 

de fraaiste tempels van Nepal gerekend. Hierna worden we naar het 

HOTEL YAK AND YETI gebracht voor het diner en overnachting. (L,D)

Dag 3 KATHMANDU: CHANGU NARAYAN – BHAKTAPUR – BODNATH 

Na het ontbijt rijden we langs de rijstterrassen en glooiende valleien 

en bereiken we naar Changu Narayan, een mystieke hindoeïstische 

tempel. Bij deze tempel vinden we de oudst bewaarde sculpturen 

van Nepal. Daarna brengt de bus ons naar Bhaktapur, waar 

we worden opgewacht voor de lunch. Een wandeling door de 

Stad van de Gelovigen is als een reis in naar een ver verleden, 

het lijkt wel of we in een 17e-eeuwse samenleving terecht zijn 

gekomen. Op Bhaktapur Durbar Square vinden we het unieke 

paleis met 55 vensters, bekend om het kunstige houtsnijwerk 

waar de Newar wereldberoemd om zijn. Even verder zien we de 

Nyatapola, de pagodetempel die met zijn vijf verdiepingen tot 

de meest indrukwekkende tempels van Nepal wordt gerekend. 

Onderaan de plint van de tempel houden enkele mythologische 

figuren de wacht. Hierna rijden we naar de koningsstad Bodnath 

of Boudanath, het centrum van het religieuze en culturele leven 

van de Tibetaanse boeddhisten in Nepal. De massieve stoepa draagt 

een goudkleurige kubus waarop de mystieke ogen van Boeddha de 

wereld in de vier windrichtingen aanstaren. Talrijke pelgrims met 

draaiende gebedsmolentjes vervolmaken de sfeer in dit belangrijk 

boeddhistische heiligdom van de Kathmanduvallei. We rijden terug 

naar het hotel voor het diner en de overnachting. (O,L,D)

Dag 4 KATHMANDU – KURINTAR 

We ontbijten vroeg voor we de hoofdstad Kathmandu verlaten en van 

koers veranderen, richting de desolate Himalaya. De wegen zijn een 

avontuur op zich. Bij de Trisuli rivier ondernemen we een raftingtocht. 

Beschermd met helm en zwemvest nemen we plaats in ruime rafts 

die ons op een avontuurlijke manier van de prachtige natuur laten 

genieten. Het is een veilige rafting, maar het is ook mogelijk om 

deze activiteit vanop afstand te bekijken. Bij aankomst in Kurintar 

nemen we na de late lunch de drie kilometer lange kabelbaan naar 

een belangrijk pelgrimsoord in Nepal, de Manakamana-tempel. 

De naam van de tempel bestaat uit twee delen: Mana (hart) en 

Kamana (wens), ze is gewijd aan de godin Bhagwati, een incarnatie 

van Parvati. Vanop de 1.300 meter hoge bergtop geniet je bij open 

weer van het vergezicht van de Himalayatoppen en van de kleurrijke 

offers die hier door alle lagen van de bevolking gebracht worden. 

Hierna rijden we naar hotel SUMMIT RIVER LODGE waar we dineren 

en overnachten. (O,L,D)

Dag 5 KURINTAR – CHITWAN

Na het ontbijt bezoeken we een Gorkhadorp in de buurt en maken 

we kennis met de rijke geschiedenis van de dappere Gorkhakrijgers 

van Nepal. We lunchen vroeg waarna we verder rijden naar het 

Chitwan Nationaal Park, het eerste nationale park van Nepal dat op 

de Unesco werelderfgoedlijst prijkt. Het is een junglegebied in de 

Terai, een van de uitlopers van de grote Indische vlakte. We steken 

de Trisuli en Narayani rivier over en houden halt in een traditioneel 

Tharudorp. De Tharu’s zijn oorspronkelijk nomadenstammen uit het 

noorden van India en hebben zich hier pas enkele decennia geleden 

als landbouwers gevestigd. Bij aankomst in BARAHI JUNGLE LODGE 

genieten we van een welkomstdrankje en van de rust. We maken 

kennis met de culturele kant van de Nepali tijdens een cultuurshow, 

waarna we heerlijk dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 6 CHITWAN

Na een kop koffie of thee begeven we ons voor dag en dauw 

naar de Rapti rivier. Afhankelijk van het seizoen maken we een 

natuurwandeling of een boottocht per doonga of traditionele kano. 

We genieten van een heerlijk picknickontbijt langs de oevers van de 

rivier, waar we kennis maken met de fauna en flora die voorkomt 

in de zuidelijke laaglanden van Nepal. Het Chitwan Nationaal Park 

is meer dan 900 km² groot en bestaat voornamelijk uit bos en 

olifantsgras, gaviaal-krokodillen, olifanten, wilde buffels, panters, 

lipberen, herten én er leven nog een zestigtal Bengaalse tijgers. 

Terwijl we naar de samenvloeiing met de Narayani rivier varen, 

hopen we een van deze grote wildsoorten op te merken. Ook de 

rijke variatie aan watervogels zal ons zeker niet ontgaan. Onderweg 

bezoeken we nog de typische dorpen Kumal en Tharu. Na de lunch 

maken we een onvergetelijke trekking door het park, op zoek 

naar de zeldzame eenhoornige Aziatische of Indische neushoorn. 

We keren terug naar de lodge voor diner en overnachting. 

(Picknickontbijt,L,D)

BLIKVANGERS
Rijstterrassen en landschappen in het hooggebergte

Unieke en pure Annapurna beleving

Onvergelijkbare mogelijkheden voor de fotograaf

Boeiende cultuur en bevolking

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Authentieke dorpen en koningssteden 

NATUUR
Fauna en flora van de hoge Himalaya

Jungle gebied van de Terai

VOLPENSION
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N E P A L
Dag 7 CHITWAN - POKHARA 

Na een gezellig ontbijt rijden we noordwaarts naar Pokhara 

in centraal Nepal. We laten de jungle achter ons en rijden door 

een gebied waar het landschap varieert van steile rotsformaties 

tot glooiende bergflanken met typische rijstterrassen. Daartussen 

liggen de schilderachtige dorpjes, als het ware verloren tussen het 

groen. Pokhara ligt in een dal op een hoogte van circa 880 meter. 

Dit grote dorp kent het hele jaar door een bijzonder aangenaam 

klimaat: de temperatuur zakt er nooit onder 10 graden en overstijgt 

zelden 36 graden. Onderweg stoppen we voor een picknicklunch. 

Pokhara is de toegangspoort voor de besneeuwde bergtoppen 

voor de machtige Annapurna-bergketen en de ravijnen, de Seti en 

Fusri rivier zorgen dan weer voor unieke beelden. Na het diner 

maken we nog kennis met de bijzondere sfeer van Pokhara. Hierna 

keren we terug naar de FISH TAIL LODGE voor de overnachting. 

(O,picknicklunch,D). 

Dag 8 POKHARA 

Na het ontbijt verkennen we de omgeving van Pokhara en rijden 

we naar het meer van Begnas, het tweede grootste meer van 

Nepal en een van de acht meren in de vallei van Pokhara. We 

maken een verkwikkende wandeling rond het meer en genieten 

van de rustige serene setting aan de voet van de hoge toppen van 

de hoge besneeuwde toppen van de Annapurna bergketen. Na de 

lunch maken we kennis met de Tibetaanse cultuur. De Tibetanen 

leven in kampen, die heuse dorpen zijn en geen troosteloze tenten, 

ze voorzien in hun levensonderhoud door handwerk en tapijten 

te knopen die ook als souvenir aangeboden worden. Indien de 

tijd het toelaat steken we de Mahebdrabrug over vanwaar we op 

de heuveltop het Tibetaanse boeddhistische klooster zien liggen. 

We keren terug naar Pokhara om een glimp op te vangen van de 

godin Bindhyabasini, de incarnatie van Kali. De tempel ligt in het 

centrum van de stad, bovenop een kleine heuvel en te bereiken via 

stenen trappen, langs de oostelijke en noordoostelijke kant. Aan 

de noordkant kijken we uit op de indrukwekkende bergtoppen, 

en aan de zuidkant over de uitgestrektheid van de stad Pokhara. 

Hierna keren we terug naar het hotel om te genieten van een 

heerlijk diner en de overnachting. (O,L,D)

Dag 9-10-11 POKHARA – BIRETHATI – MAHJAGAUN

We genieten van een sterk ontbijt in de lodge voor we aan de 

driedaagse trekking beginnen door het uitgestrekte gebied van 

het Annapurna Himal of simpelweg Annapurnagebergte. Het 

bergmassief is gelegen in de Nepalese Himalaya en is ongeveer 

55 kilometer lang. De naam Annapurna betekent zoveel als 

Godin van de Oogst. Vanuit Pokhara rijden we naar Birethati. We 

overnachten telkens in intieme berglodges, gekozen omwille van 

de locatie en om de natuurpracht ten volle te kunnen proeven, de 

zonsondergang met zicht op de sneeuwbergen is onvergetelijk. De 

SANCTUARY LODGE en de GURUNG LODGE zijn hiervoor speciaal 

gebouwd. Op deze eerste dag brengen we onze permits in orde om 

in het gebied te trekken en wandelen. Elke dag wandelen we over 

oneffen bergpaden, we beklimmen oneven trappen, dwars door 

de natuur en terrasvormige rijstvelden. Tijdens de wandelingen 

maken we kennis met de puurheid van de natuur en bezoeken 

we kleine dorpen, waar de Nepali ons kennis laten maken het 

hun eenvoudige leefwijze op deze afgelezen plaatsen. Ze laten 

ons zien hoe ze er toch in slagen om hun velden te bewerken 

en gerst, rijst en groenten te telen om in hun levensbehoeftes 

te voorzien. Een goede fysieke conditie (we wandelen vier tot 

vijf uur per dag) en een licht gevoel voor avontuur is vereist om 

te kunnen deelnemen aan de trektochten, die geschikt zijn voor 

jong en oud. Voor de maaltijden tijdens de driedaagse Annapurna 

ervaring keren we steeds terug naar de lodge. (3O,3L,3D)

Dag 12 MAJHAGAUN – SARANGKOT 

Na het ontbijt verlaten we het natuurgebied van Annapurna om 

tot rust te komen in het prachtige ANNAPURNA VIEW HOTEL in 

Sarangkot. Bij helder weer hebben we vanuit het hotel de beste 

uitzichten op het gebergte, de ideale manier om afscheid te nemen 

van dit uitzonderlijke schouwspel. (O,L,D)

Dag 13 SARANGKOT – KATHMANDU

Na het ontbijt keren we terug naar de bewoonde wereld. We 

nemen een binnenlandse vlucht van Pokhara naar Kathmandu. We 

genieten eerst van de lunch in het hotel YAK & YETI, voor we naar 

Pashupatinath rijden, gelegen aan de oever van de Bagmati rivier. 

Pashupati is een van de vele namen van Lord Shiva, hij stelt zich 

voor als de God van het Dierenrijk. De tempel van Pashupatinath is 

een van de belangrijkste Shiva-tempels van Nepal, een pelgrimsoord 

voor het hindoeïsme in de puurste vorm. Het heiligdom is enkel 

toegankelijk voor hindoes, maar overal in de omgeving vinden 

indrukwekkende hindoeïstische taferelen plaats. Vooral rond de 

ghats zien we crematies, ontmoeten we sadhu’s en monniken en 

zien we een tehuis voor ouderlingen waar Brahmanen wachten op 

hun overstap van dit leven naar het volgende. Het is een fascinerend 

schouwspel. Nadien keren we terug naar Kathmandu voor het diner 

en de overnachting. (O,L,D)

Dag 14 KATHMANDU – BRUSSEL

Na het ontbijt maken we vandaag kennis met Kathmandu. Op 

het programma staat een ontspannen wandeling naar Kathmandu 

Durbar Square en de Hanuman Dhoka of het Koninklijk Paleis dat 

een beetje verborgen ligt tussen de her en der opgetrokken tempels. 

De grootste tempel is de Kastamandapa. Hiervan wordt beweerd dat 

die oorspronkelijk was opgetrokken met het hout van slechts een en 

dezelfde boom. Deze tempel, waaraan de stad zijn naam Kathmandu 

heeft ontleend, is in wederopbouw nadat de laatste aardbeving alle 

spanten heeft losgeschud. We genieten van een heerlijke lunch voor 

we proberen een glimp op te vangen van het kleine meisje dat als de 

‘levende godin’ dienst doet. In het hart van de historische stad gonst 

het van de riksja’s en toeterende taxi’s, heilige koeien en drommen 

mensenmassa’s die zich schijnbaar voortbewegen in een eindeloze, 

kleurrijke optocht. Hierna keren we terug naar het hotel waar we 

vroeg dineren en de mogelijkheid hebben om ons nog even op te 

frissen voor we naar de luchthaven vertrekken voor onze terugvlucht 

naar Brussel. (O,L,D)

DAG 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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N E P A L
BELANGRIJK OM TE WETEN

	■ Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een goede conditie en mobiliteit beschikt, kan 

deelnemen aan alle excursies en de meeste wandelingen 

die worden georganiseerd. De wandelingen tijdens de 

trekking bevatten zowel bergpaden als trappen tussen de 

dorpen en duren normaal gezien tussen vier en vijf uur. De 

hoogteverschillen maken dat hier wel een inspanning voor 

moet geleverd worden. Een sportieve instelling, een gezonde 

dosis humor en aanpassingsvermogen zijn vereist.

	■ We verblijven in zorgvuldig geselecteerde klasse hotels. 

Het verblijf tijdens de trekking in het Annapurna gebied is 

eenvoudig, maar met alle mogelijke comfort (warm water, 

mooie propere kamers, prachtige zichten). We boeten een 

beetje in aan comfort en daardoor is enige flexibiliteit vereist, 

maar we krijgen er wel de ongerepte cultuur van de Himalaya 

en de onbeschrijflijk mooie natuur voor in de plaats.

	■ De reis verloopt op basis van volpension. Om zeker te zijn 

van de hygiëne en de kwaliteit genieten we van de meeste 

maaltijden in hotels. De andere maaltijden worden geserveerd 

in geselecteerde lokale restaurants.

	■ Hou er ook rekening mee dat bepaalde verplaatsingen met de 

bus, hoe interessant ook, toch vrij lang zijn.

	■ Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo 

nauwkeurig mogelijk te volgen.

HOTELS

Dag 2-3, 13 KATHMANDU 

HOTEL YAK & YETI (****/°°°°)

www.yakandyeti.com

Dag 4 KURINTAR

SUMMIT RIVER LODGE (***/°°°)

www.summitriver-lodge.com

Dag 5-6 CHITWAN NATIONAL PARK

BARAHI JUNGLE LODGE (*****/°°°°)

www.barahijunglelodge.com

Dag 7-8 POKHARA

FISH TAIL LODGE (***/°°°)

www.fishtail-lodge.com

Dag 9-10-11 BIRETHATI & MAHJAGAUN

SANCTUARY LODGE (nvt/°+)

GURUNG LODGE (nvt/°+)

www.keranddowneynepal.com

Dag 12 SARANGKOT

ANNAPURNA VIEW HOTEL (****/°°°°)

www.annapurnaview.com

	■ Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

	■ Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

	■ Alle overnachtingen volgens programma

	■ Alle excursies en transfers volgens programma

	■ Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 

D=Diner)

	■ Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 

24.09.20)

	■ Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

	■ Assistentie bij check-in op de luchthaven

	■ Reisbijstandsverzekering

	■ Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

	■ Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort en 

inentingen

	■ Eventuele fotografie- en filmkosten

	■ Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groeps-

reis (mogelijk op aanvraag!)

	■ Annulatieverzekering

NIET INBEGREPEN

INBEGREPEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Nepal / °= beoordeling ada
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INDIA 

Mumbai

Aurangabad
Bhubaneswar

PuriRayagada
Goudaguda
Vishakapatnam

Phulbani

Kolkata

DE ADIVASI  VAN ORISSA
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 DC01 06.12.21 20.12.21 € 4.950 € 5.850 ◆

21 DC02 28.02.22 14.03.22 € 4.950 € 5.850 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 14

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C E N T R A A L - I N D I A

Dag 1 BRUSSEL – MUMBAI

We vertrekken vanuit Brussel.

Dag 2 MUMBAI

Na aankomst in Mumbai worden we naar THE TRIDENT NARIMAN 

POINT HOTEL gebracht.  Met meer dan 18 miljoen inwoners is Mumbai 

de grootste stad van India. De bebouwing van deze sfeervolle stad 

kent sterke contrasten: torenflats en wolkenkrabbers afgewisseld 

met statige koloniale gebouwen en armoedige behuizing. Na de 

lunch in de stad bezoeken we Victoria Terminus, het grootste station 

van Mumbai, opgetrokken in Victoriaanse stijl met neogotische en 

Indische elementen. In het station heerst een gezellige drukte. 

Kruiers getooid in hun typische dhoti of lendendoek zeulen zware 

koffers terwijl talloze reizigers zich naar hun trein haasten. Wel twee 

miljoen passagiers pendelen op dagelijkse basis met een van de 

duizenden treinen die hier vertrekken. Aan de ghats zien we de dhobi 

walla’s aan het werk. Deze ‘wasbazen’ doen hier op dagelijkse basis 

de was voor hotels en particulieren. We dineren en overnachten in 

het hotel. (L,D)

Dag 3 MUMBAI – AURANGABAD

Deze ochtend brengen we een bezoek aan de grotten van 

Elephanta. In de heuvels van het nabijgelegen eiland Gharapuri zijn 

vier reusachtige grotten met subliem beeldhouwwerk uitgehakt. De 

Portugezen doopten het eiland Elephanta, naar het zwart stenen 

beeld van een olifant die aan de aanlegplaats stond. In de eerste 

grot zien we Shiva’s kosmische dans onder het wakend oog van 

enkele goden en godinnen. Het legendarische huwelijk van Shiva 

en de beeldschone Parvati is hier ook vereeuwigd.  Na de lunch 

bezoeken we de Banganga Tank of Banganga Talav.  Banganga is 

een oude watertank in Malabar Hill, de legende vertelt dat de god 

Rama stopte op deze plaats tijdens zijn zoektocht naar Sita zijn 

eega. De god was dorstig en richtte een pijl op de grond, waar 

ogenblikkelijk water uit de grond stroomde.  De tank is gelegen op 

enkele tientallen meters van de zee en is aan alle zijden omgeven 

door trappen. Vandaag de dag is Banganga een plaats waar veel 

kunstenaars de rechthoekige constructie vastleggen op doek. 

Hierna worden we overgebracht naar de luchthaven van Mumbai 

voor onze binnenlandse vlucht naar Aurangabad. We dineren en 

overnachten in het VIVANTA BY TAJ hotel. (O,L,D)

Dag 4 AURANGABAD: AJANTA 

Na een vroeg ontbijt vertrekken we richting Ajanta. Op het centrale 

deel van het Deccan-plateau liggen de magnifieke, door Unesco 

tot wereldpatrimonium verklaarde, rotstempels van Ajanta en 

Ellora die met de hand uit gigantische rotsen zijn gehouwen. Het 

boeddhisme kwam onder keizer Ashoka in de derde eeuw v.Chr 

naar de streek, maar de bouwers van de tempels hebben hun 

werk verlaten om uit te breiden naar Ellora. Dankzij de jarenlange 

isolatie en de camouflage van de omringende jungle bleef Ajanta 

zo goed bewaard. De mooie tempels in Ajanta zijn de oudste en 

zijn befaamd voor hun muurschilderingen, die tot de fijnste en 

vroegste voorbeelden van boeddhistische schilderkunst behoren.  

In de vroegste tempels van het Hinayana boeddhisme vinden we 

geen menselijke afbeeldingen van Boeddha maar symbolen zoals 

een voetstap, de boddhiboom of het wiel van de leer. De tweede 

groep van tempels, daterend uit de Mahayanaperiode, bestaat 

uit gebedshallen en kloosters met afbeeldingen uit het leven van 

Boeddha. We genieten van de lunch in een plaatselijk restaurant. 

We keren terug naar Aurangabad waar we dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 5 AURANGABAD – ELLORA – MUMBAI

Na het ontbijt verkennen we het fort van Daulatabad, gelegen op 

een piramidevormige granieten heuvel en beschermd door vier 

concentrische verdedigingsmuren. Dit fort was meermaals het 

doelwit van de sultans van Delhi. We zetten onze weg verder naar 

Ellora waar we onze lunch nemen. De 34 rotstempels die ongeveer 

1400 jaar oud zijn vormen het hoogtepunt van rotsarchitectuur 

in West-India. De Kailasanatha tempel is van zo’n onnavolgbare 

schoonheid dat het bouwwerk tot een van de meest waardevolle 

architecturale erfenissen ter wereld wordt gerekend. Beeldhouwers 

moesten vanop de top van de klif door 85.000 m³ rots hakken 

om de heilige hindoeberg Kailash, de heilige voorbode van Shiva, 

uit te beelden. Het complex bestaat zowel uit boeddhistische, 

hindoeïstische als jaïn-grotten met prachtig beeldhouwwerk. We 

rijden naar de luchthaven van Aurangabad voor de binnenlandse 

vlucht naar Mumbai. We dineren en overnachten in het HYATT 

REGENCY hotel, nabij de luchthaven. (O,L,D)

Dag 6  MUMBAI – BHUBANESWAR

Na het ontbijt begeven we ons naar de luchthaven voor de 

binnenlandse vlucht naar Bhubaneswar in de deelstaat Orissa. 

Bij aankomst genieten we van de lunch in een lokaal restaurant 

waarna we naar het hotel MAYFAIR LAGOON rijden. Bhubaneswar is 

de hoofdstad van het oude koninkrijk Orissa en staat gekend als een 

van de meest interessante tempelsteden van India. De belangrijkste 

tempels werden geconstrueerd rond het heilige Bindusagarmeer, dat 

gevuld zou zijn met water uit de heilige rivieren in India. Regelmatig 

houden gelovigen er hun badrituelen om zich vrij te maken van 

zonden. In de namiddag bezoeken we een aantal van de prachtige 

tempelcomplexen waaronder de 11e-eeuwse Lingaraja tempel, 

waar Shiva wordt vereerd als Heer van de Drie Werelden en bouw- 

en beeldhouwkunst tot een perfecte versmelting komen in de 55 

meter hoge torenspits. Ook de Mukteshwar tempel met zijn prachtig 

gesculpteerde vrouwenfiguren en wachters van de acht kardinale 

windrichtingen zal ons bekoren. We dineren en overnachten in het 

hotel. (O,L,D)

BLIKVANGERS
Mumbai en Kolkata, India’s grootste steden

Grotten van Elephanta

Rotstempels van Ellora en Ajanta

Tempelstad Bhubaneswar en Konark

Stammenbevolking van Orissa

NATUUR
Vogelobservatie op het Chilika-meer

Witte zandstranden aan de Golf van Bengalen

VOLPENSION
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D E  A D I V A S I  V A N  O R I S S A

Dag 7 BHUBANESWAR – KONARK – PURI

Na het ontbijt wandelen we langs de waterkant en zien we het 

leven rondom de Lingaraja tempel ontwaken. Hierna rijden we 

via kleinere wegen naar Konark, waar een van de architecturale 

wonderen van India werd gebouwd: de magnifieke Tempel van de 

Zon uit de 13e eeuw. Zeven paarden trekken de twaalf wielen van 

de gigantische koets van zonnegod Surya, die hem moet vervoeren 

op zijn dagelijkse reis door de hemel. Na de lunch zetten we onze 

reis verder naar Puri, waar we onze intrek nemen in het MAYFAIR 

HERITAGE hotel en even tijd hebben om rond te wandelen op het 

strand aan de Golf van Bengalen. De heilige bedevaartsplaats Puri 

wordt gedomineerd door de Jaganath tempel, die volgens hindoes 

de woonplaats is van een van de manifestaties van Vishnu. We 

maken een wandeling door deze altijd levendige en kleurrijke 

stad en kunnen van op een afstand de activiteiten in de voor niet-

hindoes toegankelijke tempel bekijken. We dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 8 PURI – CHILIKA – PHULBANI 

Na het ontbijt verkennen we per boot een aantal eilandjes in het 

Chilikameer, een enorme brakwater lagune van 1.100 km², die in 

de wintermaanden een paradijs is voor nestvogels en trekvogels 

uit Siberië: duizenden pelikanen, flamingo’s, aalscholvers en 

zeearenden maken hier hun tijdelijke thuis. We lunchen onderweg 

en rijden vervolgens naar Phulbani. Dit kleine havenstadje was in 

de middeleeuwen een belangrijke handelspost voor Orissa, vooral 

omwille van de zeehandel met Indonesië. Dit zie je ook in de lokale 

weefkunst, die heel erg lijkt op Indonesische ikat. We dineren en 

overnachten in het KP’S SALUNKI HOTEL. (O,L,D)

Dag 9 PHULBANI – RAYAGADA

Vanuit Phulbani rijden we door het stammengebied richting 

Rayagada.  Het is onze eerste kennismaking met de Kondh. De 

Kondh vormen de grootste etnische groep in Orissa en stammen af 

van de oorspronkelijke pre-Arische bewoners van het land. Ze leven 

voornamelijk van de jacht en de landbouw. Vroeger waren ze berucht 

vanwege de mensenoffers die ze brachten aan hun natuurgoden. De 

Desia Kondh bewonen de vlakte en zijn grotendeels geïntegreerd in 

de Indiase maatschappij, terwijl de Kutia Kondh aan de voet van 
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C E N T R A A L - I N D I A
de heuvels of in de dalen wonen. Vrouwen hebben tatoeages in 

het gezicht en alleen gehuwde vrouwen dragen de kenmerkende 

oorringen. De geometrische patronen op hun gelaat en handen zijn 

als het ware identificatietekens. Zo zorgen ze ervoor dat ze elkaar 

in de wereld van de geesten zullen herkennen. We genieten van 

de lunch in een eenvoudige maar typische dhaba. Dit gebied in de 

oostelijke ghats wordt gekenmerkt door een labyrint van heuvels, 

valleien en dichte begroeiing. Bij aankomst in Rayagada nemen we 

onze intrek in het eenvoudige SAI INTERNATIONAL hotel, waar we 

ook dineren. (O,L,D)

Dag 10  RAYAGADA – JEYPORE

Na het eenvoudige ontbijt in het hotel trekken we naar het dorpje 

Chatikonia, waar de Dongria Kondh op woensdag hun wekelijkse 

marktdag houden. De Dongria zijn een van de kleurrijkste stammen 

en kennen een bijzondere huwelijkstraditie. Meisjes van huwbare 

leeftijd nodigen jongemannen uit naburige dorpen uit in hun 

slaapzaal. Als dat wederzijds bevalt, huwen ze. Zo niet komt er een 

andere kandidaat. De meisjes gebruiken bepaalde kruiden zodat ze 

tijdens zo’n proefhuwelijk niet zwanger worden. De meeste stammen 

zijn animisten die de elementen van de natuur, de zon en de aarde 

aanbidden. We rijden terug naar Rayagada voor de lunch voor we 

de weg hervatten naar Goudaguda, midden in het stammengebied.  

Onderweg rijden we via enkele dorpjes met kenmerkende huisjes, uit 

modder gebouwd en kleurrijk beschilderd. We dineren en overnachten 

in de CHANDOORI SAI GUESTHOUSE, een unieke guesthouse in 

het hartje van Orissa, waar traditie hand in hand gaat met ons 

hedendaags comfort. (O,L,D)

Dag 11 JEYPORE: CHATIKONIA

Vandaag gaan we richting Onkudelli waar de wekelijkse markt van de 

Bonda, de Gadabba en de Didayl plaats heeft. Ze ruilen er bezems, 

bosvruchten en palmwijn tegen zeep, aardappelen en groenten. Op 

de markt is fotograferen verboden maar erbuiten staan de vrouwen 

het wel toe. De Bonda, de ‘naakte mensen’, is de meest primitieve 

en fascinerende stam van Orissa. De mannen staan gekend om 

buitengewoon agressief te zijn en interne ruzies leiden meer dan eens 

tot doodslag. De vrouwen vallen op door hun schaarse kleding: een 

korte lendendoek, kralenkettingen en kortgeknipt haar. Na afloop 

van de markt brengen we een bezoek aan enkele Gadabbadorpen in 

het district van Lamtaput, waar de vrouwen opvallen door de twee 

zware metalen ringen die ze om hun nek dragen. Onderweg genieten 

we van een picknicklunch voor we terugkeren naar de guesthouse, 

waar we dineren en overnachten. (O,picknicklunch,D)

Dag 12  JEYPORE – VISAKHAPATNAM

We genieten van een heerlijk ontbijt, voor we afscheid nemen van 

de guesthouse en van de provincie Odisha. We doorkruisen de 

Arakuvallei langs kleine dorpjes, beboste gebieden, koffieplantages 

en kleine watervallen. Na de lunch in een lokaal restaurant zetten 

we onze weg verder tot aan de Golf van Bengalen. Hier nemen we 

onze intrek in het GATEWAY BEACH ROAD hotel. Visakhapatnam is na 

Mumbai de tweede drukste haven en scheepswerf in India, en kreeg 

zijn naam van Visakha, de hindoegod van de Moed. We dineren en 

overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 13  VISAKHAPATNAM – KOLKATA

Na een kopje koffie of thee, vertrekken we naar de luchthaven 

voor een vroege binnenlandse vlucht naar Kolkata, gelegen aan de 

oevers van de Hooghly rivier. Bij aankomst genieten we van een 

vroege lunch. Kolkata is na Mumbai de tweede grootste stad van 

India en bovendien ook de culturele hoofdstad van de Bengali. Het 

hart van de stad wordt gevormd door de B.B.D. Bagh waar we een 

stap terugzetten in het Britse koloniale verleden van de 18e en 19e 

eeuw. We wandelen er langs de Raj Bhavan, het oude justitiepaleis, 

en kleine kerkjes naar het ronde postgebouw en het bekende Writers’ 

Building dat met zijn rode Korinthische façade de thuis was van de 

administratie van de Oost-Indische Companie. Verder bezoeken we 

ook het imposante Victoria Memorial, een herdenkingsmonument 

voor koningin Victoria, gebouwd door van een van de meest 

flamboyante Britse onderkoningen Lord Curzon. We dineren en 

overnachten in het OBEROI GRAND hotel. (O,L,D)

Dag 14 KOLKATA

Na het ontbijt in het hotel rijden we naar het noordelijk deel van 

Kolkata aan de westelijke oever van de Hooghly rivier. Hier 

brengen we een bezoek aan de Belur Math, de thuisbasis van de 

Ramakrishnabeweging die de eenheid van alle religies predikt. 

Het tempelcomplex werd opgebouwd in de jaren 1930 en heeft 

een grondplan in de vorm van een kruis, Mughal-invloeden in de 

raambewerking, een boeddhistisch geïnspireerde ingangspoort en 

hindoe architecturale motieven. Hierna rijden we verder naar de 

Dakshineshwar, de aan de oostelijke oever van de rivier gelegen 

Bengaalse pelgrimsplaats gewijd aan Kali. De impressionante witte 

tempel wordt door negen koepels bekroond. We keren terug naar het 

hotel voor de lunch en kunnen nog genieten van wat vrije tijd. Na het 

diner worden we naar de luchthaven gebracht voor onze terugvlucht 

naar Brussel. (O,L,D)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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C E N T R A A L - I N D I A
BELANGRIJK OM TE WETEN

	■ Tijdens deze exclusieve 15-daagse rondreis met een uiterst 

gevarieerd programma, kom je in contact met de verscheidene 

hoogtepunten van de rijke Indiase cultuur, de prachtige 

landschappen van het Deccanplateau en het dagelijkse leven van 

de stammenbevolking.

	■ Graag wijzen wij je erop dat India een immens continent op zich 

is. Dit betekent dat bepaalde trajecten, hoe interessant ook, toch 

vrij lang zijn. Het wegennet in India is sterk verschillend per regio. 

Op veel plaatsen komt de gemiddelde snelheid niet boven 25 

kilometer per uur. 

	■ De hele rondreis verblijf je in zorgvuldig geselecteerde hotels. De 

hotels werden gekozen omwille van hun comfort, unieke bouwstijl 

of geïntegreerde ligging in de natuur. Tijdens dit India-programma 

wordt er niet overnacht in de trein. In het stammengebied van 

Orissa verlaten we wel de platgetreden paden en verblijven we in 

eenvoudige, maar de best voorhanden zijnde hotels.  

	■ Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie beschikt, kan deelnemen aan alle 

excursies en wandelingen die worden georganiseerd. 

	■ Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kan dus nooit 

gegarandeerd worden. 

	■ Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo 

nauwkeurig mogelijk te volgen. In de afgelegen gebieden van 

Orissa is een zekere vorm van flexibiliteit vereist, aangezien de 

maaltijden en hotels hier eerder eenvoudig zijn. De overheid 

reglementeert de toegang tot de stammengebieden en kan 

uitzonderlijk bepaalde delen afsluiten voor het publiek. In dit 

geval voorzien we steeds een passend alternatief.

	■ Sommige sites in India rekenen een extra fotografie- en filmkost 

aan. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de rondreis. Op bepaalde 

markten en in sommige dorpjes is het niet toegestaan om de 

stammen te filmen of te fotograferen.

	■ De visumkosten voor India zijn niet inbegrepen.

HOTELS

Dag 2 MUMBAI 

TRIDENT NARIMAN POINT (*****/°°°°+)

www.tridenthotels.com

Dag 3-4 AURANGABAD 

VIVANTA BY TAJ HOTEL (****/°°°°) 

www.vivantahotels.com

Dag 5 MUMBAI 

HYATT REGENCY(****+/°°°°)

www.hyatt.com

Dag 6 BHUBANESWAR 

MAYFAIR LAGOON HOTEL (****/°°°°)

www.mayfairhotels.com

Dag 7 PURI 

MAYFAIR HERITAGE HOTEL (****/°°°°)

www.mayfairhotels.com

Dag 8 PHULBANI

KP’S SALUNKI HOTEL (**/°+)

Dag 9 RAYAGADA 

SAI INTERNATIONAL HOTEL (nvt/°)

Dag 10-11 GAUDAGUDA

CHANDOORI SAI GUESTHOUSE (nvt/°°°+)

www.chandoorisai.com

Dag 12 VISHAKAPATNAM

THE GATEWAY HOTEL BEACH ROAD (****/°°°°)

www.tajhotels.com

Dag 13 KOLKATA

OBEROI GRAND (*****/°°°°+)

www.oberoihotels.com

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie India / °= beoordeling ada
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	■ Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

	■ Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

	■ Alle overnachtingen volgens programma

	■ Alle excursies en transfers volgens programma

	■ Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 

D=Diner)

	■ Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 

24.09.20)

	■ Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

	■ Assistentie bij check-in op de luchthaven

	■ Reisbijstandsverzekering

	■ Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

	■ Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort en 

inentingen

	■ Eventuele fotografie- en filmkosten

	■ Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groeps-

reis (mogelijk op aanvraag!)

	■ Annulatieverzekering

NIET INBEGREPEN

INBEGREPEN
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ZU ID - A FR I KA
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Kaapstad

Hermanus

Langebaan
Cederbergen

Tulbagh
Franschhoek

ZUID-AFRIKA

HELP -MY-TRAP RONDOM DIE  KAAP
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 ZE01 07.11.21 20.11.21 € 5.490 € 6.690 ◆

22 ZE01 03.04.22 16.04.22 voor prijs zie website juni 2021 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 14

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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Z U I D - A F R I K A

Dag 1 BRUSSEL – KAAPSTAD

We vertrekken vanuit Brussel naar Kaapstad.

Dag 2 KAAPSTAD

Wanneer we aankomen in Kaapstad rijden we naar STEENBERG 

HOTEL & SPA. We frissen ons op en vertrekken na de lunch naar 

het nabijgelegen Silvermine Natuurreservaat. Daar testen we onze 

fietsen uit en maken we al een eerste kleine fietstocht naar de 

Silvermine dam. Na ons eerste fietsavontuur keren we terug naar het 

hotel voor het diner en de overnachting. (L,D)

Dag 3 KAAPSTAD: CAPE POINT

Kaapstad heeft geweldige stranden. Boulders Beach in False Bay 

springt er met een kolonie Afrikaanse pinguïns bovenuit. Na ons 

strandbezoek maken we een fietstocht van 25 kilometer in het Kaap 

de Goede Hoop Nationaal Park en trappen we helemaal tot aan Cape 

Point. Na een deugddoende lunch fietsen we verder langs de andere 

kant van het Kaapse Schiereiland, een fietstocht van 20 kilometer. 

Tijdens ons diner genieten we van het mooie uitzicht op de haven. 

We overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 4 KAAPSTAD: CAMPS BAY

Na het ontbijt rijden we met de bus naar Noordhoek, aan de voet 

van Chapman’s Peak. Na een korte strandwandeling fietsen we 15 

kilometer over deze iconische route. Na de lunch trappen we 10 

kilometer verder naar Camps Bay, het Zuid-Afrikaanse Saint Tropez. 

Onderweg stoppen we even in Houtbaai voor een korte wandeling. 

We nemen onze intrek in het VICTORIA & ALFRED HOTEL, gelegen in 

het bruisende Victoria & Alfred Waterfront waar we dineren. (O,L,D)

Dag 5 KAAPSTAD

Vandaag vertrekken we na een stevig ontbijt richting het icoon van 

Kaapstad: de Tafelberg. We rijden met de bus naar Signal Hill om 

daar met de fiets verder naar boven te rijden. Als het weer het toelaat 

gaan we te voet naar boven of nemen we de kabelbaan. Wie met 

de kabelbaan naar boven gaat, heeft er nog de tijd om een van de 

wandelingen maken. Het uitzicht op de top is overweldigend. Na 

onze lunch verkennen we Kaapstad met de bus. We brengen een 

bezoek aan Green Market Square, Companies Garden, Longstreet en 

de kleurrijke Bo-Kaap. Companies Garden is een park in het centrum 

van de stad dat in 1605 werd opgericht door de eerste Europese 

kolonisten. Er werden verse producten geteeld om de schepen 

terug te bevoorraden. Bo-kaap is een multiculturele moslimwijk 

en herkennen we aan de vele felgekleurde huisjes. De inwoners, 

afkomstig uit andere delen van Afrika, Maleisië, Indonesië en elders 

in Azië, waren bekend als Cape Malays. Na de afschaffing van de 

slavernij in 1938 werden alle huizen gekleurd om de overwinning te 

vieren. We dineren en overnachten in ons hotel. (O,L,D)

Dag 6 KAAPSTAD – LANGEBAAN 

We ontbijten vandaag met uitzicht op de Tafelberg. Daarna gaan we 

naar het hippe Woodstock. Enkele jaren geleden verwelkomde de 

buurt tal van bedrijven, restaurants en designerwinkels en ook de 

gekende Old Biscuit Mill. Hierdoor herleeft deze vroegere vervallen 

wijk helemaal. Vele huizen uit de tijd van de apartheid staan er nog 

recht. We snuiven er de sfeer op en rijden daarna door naar Blouberg 

met de bus. We genieten er van een lunch met prachtig uitzicht over 

de stad en de Tafelberg op de achtergrond. In de namiddag fietsen we 

20 kilometer langs het West Coast Nationaal Park. Dit natuurreservaat 

beschermt een moerasgebied van 310 km² waar we de heldere, 

blauwe waters van de Langebaan Lagune kunnen bewonderen. Dit 

gebied is vooral belangrijk voor de duizenden migrerende waadvogels 

die hier elk jaar in september vanuit de poolgebieden aankomen 

om er op krachten te komen en in maart opnieuw weg te vliegen. 

Ook ontdekken we er broedkolonies van pinguïns, jan-van-genten, 

aalscholvers, meeuwen en andere vogels. We rijden verder met de 

fiets naar onze eindbestemming van vandaag: THE FARMHOUSE 

HOTEL. Vanuit ons hotel genieten we van het prachtige uitzicht over 

de grote, azuurblauwe Langebaan Lagune. Het is het gedroomde 

decor voor een diner en onze overnachting. (O,L,D)

Dag 7 LANGEBAAN – CEDERBERGEN 

We rijden met de bus naar Velddrift, gekend voor zijn vogelreservaat, 

waar we vertrekken naar het dorpje Redelinghuys. We fietsen 40 

kilometer door het Afrikaanse binnenland langs tal van nederzettingen. 

Na de lunch rijden we met de bus langs een schilderachtige route naar 

Bushmans Kloof. Wanneer we aankomen in de namiddag staat er 

een safari in open 4x4 safariwagen op ons programma. We genieten 

van de zonsondergang. Daarna wacht ons een uitstekend diner. De 

komende twee nachten overnachten we in de exclusieve BUSHMANS 

KLOOF LODGE. (O,L,D)

Dag 8 CEDERBERGEN

Bij het ochtendgloren wandelen we naar de bekende rotsschilderingen 

die zo’n 10.000 jaar geleden door de Bosjesmannen werden 

gemaakt. Deze tekeningen vertellen ons meer over de rijke spirituele 

en culturele wereld van deze bevolkingsgroep die al millennia lang 

in de Cederbergen wonen. Na onze lunch in de lodge is het tijd voor 

een namiddag vol ontspanning met de machtige Cederbergen op de 

achtergrond. Een natuurwandeling, vogels spotten of een verfrissende 

duik in het buitenzwembad behoren tot de mogelijkheden. In de 

late namiddag gaan we met de open terreinwagens op zoek naar 

elanden, gemsbokken, bontebokken, de zeldzame Cape Mountain 

zebra’s en het rode hartenbeest. Wanneer we terugkeren, wacht ons 

een diner of een gezellige braai. (O,L,D)

AFWISSELENDE NATUURGEBIEDEN
Silvermine Natuurreservaat

Kaap de Goede Hoop Nationaal Park

West Coast Nationaal Park

Langebaan Lagune

Cederbergen

SELECTIEVE ACCOMMODATIES
Kleinschaligheid

Exclusieve lodges en boetiekhotels

ORIGINEEL EN UNIEK PROGRAMMA

VOLPENSION
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H E L P - M Y - T R A P  R O N D O M  D I E  K A A P

Dag 9 CEDERBERGEN – TULBAGH 

Na onze ochtendsafari en het ontbijt rijden we door het Cederberg 

natuurreservaat. We ontdekken er spectaculaire berglandschappen 

met toppen die tot ongeveer 2.000 meter hoogte reiken. Vanaf Lake 

Clanwilliam fietsen we 40 kilometer naar Cederberg Wineries waar 

een heerlijke lunch ons opwacht. ’s Avonds genieten we van ons diner 

in Tulbagh en overnachten we in THE TULBAGH BOUTIQUE HERITAGE 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 10 TULBAGH – FRANSCHHOEK

Na het ontbijt stappen we op onze fiets en rijden we 25 kilometer 

via de prachtige Bainskloof naar Wellington. Van daaruit rijden we 

verder met de bus naar Paarl. Daar bezoeken we het Taalmonument 

dat gelegen is op een heuvel en ons een prachtig uitzicht biedt 

over de groene wijnboerderijen en het gebergte van Stellenbosch. 

Het monument is erg fotogeniek en samen met het omringende 

landschap vormt het de ideale plaats voor prachtige foto’s. Na de 

lunch rijden we met de fiets op de Dutoit Pass, 15 kilometer lang, 

voor een adembenemend uitzicht. De omgeving is er uitstekend om 

druiven, maar ook olijven te kweken. Een bezoekje aan een historisch 

wijnhuis voor een heerlijke wijnproeverij en avondmaal mag dan ook 

niet ontbreken. We overnachten in THE LAB. (O,L,D)

Dag 11 FRANSCHHOEK – HERMANUS

Na het ontbijt stappen we de fiets op en rijden we via de Franschhoek 

Pass naar Villiersdorp. Qua landschappen, steile hellingen en 

panoramische uitzichten is de Franschhoek Pass moeilijk te verslaan. 

Na een fietstocht van ongeveer 20 kilometer reizen we met de 

bus verder naar Stanford. Na de lunch rijden we langs de oceaan 

naar Hermanus, een uitgelezen plek om walvissen te spotten. Met 

wat geluk kunnen we er nog een paar spotten, want in november 

zwemmen de meeste terug naar Antarctica. We dineren en 

overnachten in HARBOUR HOUSE. (O,L,D)

Dag 12 HERMANUS – KAAPSTAD 

Vandaag gaan we na het ontbijt naar het Kogelberg Nature Reserve 

in het zuidelijke deel van de Hottentots Holland bergketen. Hier 

ontdekken we een unieke diversiteit van fynbos. Van hieruit fietsen 

we verder naar Gordon’s Bay. Daar ontdekken we prachtige stranden, 

gezellige cafeetjes en fabuleuze zonsondergangen. Het is een rit van 

in totaal 40 kilometer. We sluiten deze unieke rondreis af met een 

gezellig afscheidsdiner. We overnachten in het mooie VICTORIA & 

ALFRED Hotel, uitstekend gelegen aan het Waterfront met zicht op 

de Tafelberg. (O,L,D)

Dag 13 KAAPSTAD – BRUSSEL

Na het ontbijt genieten we nog van enkele vrije uurtjes vooraleer we 

naar de luchthaven van Kaapstad vertrekken voor onze retourvlucht 

naar Brussel. (O)

Dag 14 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

3 3



Z U I D - A F R I K A
BELANGRIJK OM TE WETEN

	■ We reizen in een klein gezelschap in een ruime, comfortabele 

bus met airconditioning en we logeren waar mogelijk in 

kleinere hotels en lodges met een uniek karakter.

	■ Deze afwisselende avontuurlijke reis staat open voor elke 

leeftijd. Let wel op, we rijden gemiddeld 40 kilometer per dag 

op fietsdagen, weliswaar met elektrische ondersteuning. De 

elektrische mountainbikes laten een maximum gewicht toe 

van 105 kilogram. Het is ook mogelijk om de rondreis op een 

fiets zonder elektrische ondersteuning te ondernemen. (De 

fiets op de cover op p. 32 is een ander type fiets dan het type 

dat we gebruiken.)

	■ Deze rondreis wisselt fietsen af met trajecten met de bus. Het 

is een originele combinatie van landschappen, fauna en flora. 

We trekken naar een minder bezocht deel van Zuid-Afrika.

	■ In Bushmans Kloof Wilderness Reserve worden voor de nature 

drives open 4x4’s gebruikt. Hierdoor wordt de beleving alleen 

maar intenser. Verwacht hier geen Big Five, wel kleiner wild 

zoals zebra’s, gemsbokken en andere antilopensoorten die 

door het ontbreken van roofdieren gemakkelijker te benaderen 

zijn. Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kan dus 

nooit gegarandeerd worden.

	■ Alle reizen worden ter plaatse begeleid door een ervaren 

gespecialiseerde Nederlandstalige reisleid(st)er die een 

grondige kennis van Zuid-Afrika heeft opgebouwd.

	■ Onvoorziene, plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

(vooral in Kaapstad) kunnen verschuivingen in het programma 

noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om het 

originele programma zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

HOTELS

Dag 2-3 KAAPSTAD

STEENBERG HOTEL & SPA *****/°°°°°

www.steenbergfarm.com

Dag 4-5, 12 KAAPSTAD

VICTORIA & ALFRED HOTEL ****/°°°°

www.newmarkhotels.com

Dag 6 LANGEBAAN

THE FARMHOUSE HOTEL ****/°°°°

www.thefarmhousehotel.com

Dag 7-8 CEDERBERGEN

BUSHMANS KLOOF LODGE *****/°°°°°

www.bushmanskloof.co.za

Dag 9 TULBAGH

THE TULBAGH BOUTIQUE HERITAGE HOTEL ****/°°°°

www.tulbaghhotel.co.za

Dag 10 FRANSCHHOEK

THE LAB FRANSCHHOEK ***/°°°°

www.thelab.africa

Dag 11 HERMANUS

HARBOUR HOUSE HOTEL ****/°°°°

www.harbourhousehotel.co.za

	■ Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

	■ Elektrische fiets

	■ Alle overnachtingen volgens programma

	■ Alle excursies en transfers volgens programma

	■ Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 

D=Diner)

	■ Alle fooien, inkomgelden taksen (zoals geldig op 24.09.20)

	■ Gespecialiseerde Afrikaans-of Nederlandstalige reisleiding

	■ Assistentie bij check-in op de luchthaven

	■ Reisbijstandsverzekering

	■ Dranken en persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

	■ Fietskledij

	■ Fietshelm (vereist)

	■ Eventuele kosten voor paspoort en inentingen

	■ Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde 

groepsreis (mogelijk op aanvraag!)

	■ Annulatieverzekering

	■ Ongevallenverzekering fiets (vereist)

NIET INBEGREPEN

INBEGREPEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Zuid-Afrika / °= beoordeling ada
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LAT I JNS -
AMER IKA

A r g e n t i n i ë 
B o l i v i a 
B r a z i l i ë

C h i l i
C o l o m b i a 
E c u a d o r

G u a t e m a l a  &  B e l i z e 
M e x i c o

P e r u 
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ARGENT IN I Ë
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Iguazú

Buenos Aires

El Calafate

Puerto Madryn Punta Delgada

Ushuaia

ARGENTINIË

Iguazú
Salta

Cafayate

Purmamarca 

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINIË

21 AR01 & 21 AR02 20 AR05, 21 AR03 & 21 AR04

DANS VAN DE CONDOR
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 AR05 06.03.21 22.03.21 € 8.490 € 9.990 ■

21 AR01 22.10.21 07.11.21 € 7.990 € 9.790 ◆

21 AR02 12.11.21 28.11.21 € 7.990 € 9.790 ◆

21 AR03 19.02.22 07.03.22 € 7.990 € 9.790 ◆

21 AR04 12.03.22 28.03.22 € 7.990 € 9.790 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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A R G E N T I N I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Prachtige, onvergelijkbare hoogtepunten!
Wanneer we naar het zuiden of noorden van Argentinië reizen, worden 

we overweldigd door een prachtige fauna en flora, die enkel met 

superlatieven beschreven kan worden. Van bulderende watervallen 

in tropisch Iguazú tot kreunende gletsjers in mythisch Patagonië: de 

natuur is er telkens opnieuw adembenemend. Het land is verrassend 

kosmopolitisch en de veelzijdigheid van de Argentijnse landschappen 

is sensationeel. Voeg daarbij andere typische Argentijnse kenmerken 

zoals de gaucho, een asado barbecue en zinnenprikkelende wijnen 

en je hebt een latino-bestemming om ‘U’ tegen te zeggen.

Het Parijs van Zuid-Amerika
Vertrek- en eindpunt van deze rondreis is de bruisende 

wereldstad Buenos Aires, ook wel het Parijs van Zuid-Amerika 

genoemd. Wie Buenos Aires bezoekt, kan onmogelijk de 

meest passionele dans ooit overslaan. We laten ons op 

deze zwoele ritmes meeslepen tijdens een indrukwekkende 

tangoshow. Alle kleurrijke tangowijken hebben hier elk hun 

eigen karakter en bezienswaardigheden. 

Bezoek aan onmetelijke natuurreservaten 
Onze reisleider neemt ons mee naar natuurreservaten die stuk voor 

stuk op ieders netvlies gegrift blijven. Het ruige Patagonië in het zuiden, 

met besneeuwde Andespieken, gletsjers en blauwe gletsjermeren is 

werkelijk indrukwekkend. Vanuit Ushuaia - het einde van de wereld 

- kunnen we het woeste landschap van Vuurland bewonderen tijdens 

een oogverblindende begeleide wandeling in het Tierra del Fuego 

Nationaal Park en tijdens een privé boottocht op het Beaglekanaal.  

Langs de imposante gletsjer Perito Moreno  in het Los Glaciares 

Nationaal Park wanen we ons op Antarctica. Alle avonturiers 

jonger dan 65 jaar kunnen zelfs kiezen voor een minitrekking 

op de Perito Moreno. Tijdens een boottocht langs de Upsala- en 

Spegazzinigletsjers komen de gigantische ijsformaties ijzingwekkend 

dichtbij. Op de authentieke estancia Nibepo Aike bij Lago Roca 

worden we hartelijk verwelkomd en maken we een paardrijtocht 

langs Lago Argentino. We ontmoeten gauchos die het vee drijven 

op de uitgestrekte pampa’s in de buurt. Een asado barbecue, waar 

we kunnen proeven van een niet te versmaden Argentijns rundvlees 

en zinnenprikkelende Argentijnse wijnen, mag natuurlijk tijdens ons 

bezoek niet ontbreken. Hier komen quasi nooit andere reizigers en 

het lijkt hier alsof Patagonië voor ons alleen is! 

Ook de Iguazúwatervallen, een van de zeven wereldwonderen 

der natuur, mogen niet ontbreken op ons programma. Deze 

imposante watervallen storten oorverdovend naar beneden in een 

natuurspektakel dat zijn gelijke niet kent.

Liefhebber van fauna & flora? In het najaar kiezen we voor een 

exploratie langs de Patagonische kust. We staan oog in oog met 

honderdduizenden magelhaenpinguïns, zeehonden, zeeleeuwen 

en zeeolifanten die de Patagonische kuststroken bevolken, terwijl 

groepen walvissen en orka’s opduiken in de baai van Península 

Valdés. Het is dus een uitgelezen kans om wildlife te spotten! 

Meer interesse voor een hoogwoestijn exploratie in noordwestelijk 

Argentinië? In het voorjaar  doorkruisen we surrealistische, 

grillige geërodeerde rotsformaties langs de toppen van 

de Andes, kleurrijke ravijnen, oneindige zoutvlaktes 

en vruchtbare wijngaarden. We verkennen per fiets 

de zoutvlakte Salinas Grandes en genieten van een 

heerlijke exclusieve picknick met tafels, stoelen en 

talrijke lekkernijen die speciaal voor ons naar het 

midden van deze immense zoutvlakte worden gebracht. 

We sluiten af in stijl tijdens een heerlijke wijnproeverij in 

de vermaarde bodega El Esteco. 

Unieke verblijven op toplocaties
Alle accommodaties zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van hun 

onovertroffen locaties. Tijdens deze rondreis overnachten we in een 

van de beste buurten van Buenos Aires, genieten we vanuit onze 

luxekamers van een panoramisch uitzicht op het Beaglekanaal 

in Ushuaia, en slapen we in hartje Iguazú natuurreservaat waar 

we heerlijk kunnen ontspannen naast het zwembad met een 

adembenemend uitzicht op de watervallen en kunnen terugblikken 

op een geslaagde rondreis.

“Je raakt niet uitgekeken, je netvlies 
raakt niet verzadigd, je camera  

blijft registreren.”
Reisleider Argentinië

4 0



Lat i jns -Amer ika
TIJDSVERSCHIL

CHILI (PAASEILAND)
Zomer: -8 uur
Winter: -6 uur

CHILI
Zomer: -6 uur
Winter: -4 uur

PERU
Zomer: -7 uur 
Winter: -6 uur

BOLIVIA
Zomer: -6 uur
Winter: -5 uur

Zomer: -7 uur
Winter: -6 uur
COLOMBIA

ECUADOR
Zomer: -7 uur
Winter: -6 uur

ECUADOR  
(GALÁPAGOSEILANDEN)

Zomer: -8 uur 
Winter: -7 uur

GUATEMALA &  
BELIZE

Zomer: -8 uur
Winter: -7 uur

Zomer: -7 uur 
Winter: -7 uur

MEXICO

Zomer: -7 uur
Winter: -6 uur

MEXICO
(Cancún)

ARGENTINIË
Zomer: -5 uur
Winter: -4 uur

BRAZILIË
Zomer: -5 uur
Winter: -4 uur

(Amazone & Pantanal)
Zomer: -6 uur
Winter: -5 uur
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BOL I V I A
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Uyuni

Sucre
Santa Cruz

La Paz
Isla del Sol

Titicacameer

Ojo De Perdiz

BOLIVIA

HET VERGETEN PARADIJS
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 BO01 01.07.21 15.07.21 € 4.940 € 5.940 ◆

21 BO02 30.09.21 14.10.21 € 4.940 € 5.940 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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B O L I V I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
De meest authentieke reiservaring in Latijns-Amerika
Oprechte gastvrijheid en een warme glimlach staan ons te wachten 

vanaf onze aankomst in Santa Cruz, de grootste stad van Bolivia. 

Tijdens deze reis ontdekken we waarom onbekend niet altijd gelijk is 

aan onbemind en krijgen we een unieke inkijk in het dagdagelijkse 

leven van de lokale inheemse bevolking. We kuieren 

op de kleurrijke zondagsmarkt van Tarabuco en geven 

onze zintuigen vrij spel in deze bonte mix van geuren 

en kleuren. Naast de Tarabuqueños maak je ook kennis 

met andere etnische groepen zoals de Jalq’a, Aymara 

en Quechua. Onze zoektocht naar couleur locale brengt 

ons tot diep in het hart van ruige Andeslandschappen en 

van stoffige uithoekjes van de mijnstad Potosí tot in de 

heksenwinkels in La Paz.

Van de zinderende zoutvlakte tot de 
adembenemende Altiplano 
Desolate landschappen, kleurrijke lagunes, uitgestrekte 

bergketens en sierlijke vicuñas? Bij de doorwinterde ADA-

reiziger klinken deze ingrediënten van een geslaagde 

natuurreis als muziek in de oren. Bolivia staat hoog 

op de bucket list van fotografen en met onze camera 

doorkruisen we het land op zoek naar fotogenieke 

parels. Lang moeten we niet zoeken want het natuurschoon van de 

zoutvlakte van Uyuni lonkt iedere reiziger al van ver. Surrealistische 

landschappen met unieke rotsformaties en lagunes in bonte kleuren 

vormen het decor van deze reis op de hoogvlakte van de Andes. 

Anders dan anders zorgt ervoor dat we tijdens onze ontdekking 

van Uyuni met maximum drie personen in de comfortabele 4x4 

jeeps plaatsnemen. Met elk een eigen raamplaats kunnen we 

ongestoord genieten van de oogverblindende schitteringen. Ook het 

helderblauwe Titicacameer en het fabelachtige Isla del Sol geven 

een magische toets aan onze ontdekking van de ruwe diamant die 

Bolivia nog steeds is.

Culturele climax 
Klinken de woorden ‘Pachamama’ en ‘Chakana’ niet al te bekend in 

de oren? En wat is nu net het verschil tussen een lama, alpaca en een 

vicuña? Na deze rondreis kent de Boliviaanse cultuur- en natuurpracht 

geen geheimen meer voor ons. We gaan van koloniale parels in Sucre 

tot ritjes in de hippe kabelbanen van het innovatieve La 

Paz. Ook een precolumbiaanse ontdekking staat op ons 

programma: de ruïnes van Tiwanaku. Dit uitgebreide 

bezoek aan een van de belangrijkste centra en grootste 

pre-Inca beschavingen van heel Zuid-Amerika laat geen 

enkele cultuurliefhebber onbewogen. Als kers op de taart 

verkennen we uitgebreid het Titicacameer met het grootste 

eiland Isla del Sol, de mythologische thuis van de zonnegod 

Inti, en de archeologische ruïnes van de zonnemaagden op 

Isla de la Luna.

Authenticiteit vraagt flexibiliteit
Typische en traditionele Boliviaanse gerechten vullen 

onze maag na stevige wandelingen op vaak grote 

hoogtes en oneffen paden (boven de 3.000 meter). 

We gaan van uitzonderlijke hotels volledig opgetrokken 

uit zout tot rustieke basisaccommodatie in the middle 

of nowhere. We boeten soms in aan luxe maar de 

beloning is o zo groot. Een open geest maakt van deze rondreis 

een onvergetelijke ervaring en is dé manier om dit land in volle 

toeristische groei optimaal te beleven. 

“Bolivia is het land bij uitstek om 
de Andes met haar onmetelijke 

landschappen en authentieke lokale 
bevolking beter te leren kennen. Een 

land dat soms in de tijd is blijven 
stilstaan, maar dat zich als geen 

ander weet te moderniseren op zijn 
eigen manier.”

Reisleider Bolivia
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L a t i j n s - Ame r i k a

Formaliteiten voor reizigers met Belgische nationaliteit: men dient in het 

bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot ten minste zes 

maanden na terugkeer in België. Het is raadzaam steeds een kopie van het 

paspoort afzonderlijk van het origineel te bewaren tijdens de reis. Er is geen 

visum vereist voor Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador & de 

Galápagoseilanden, Mexico, Peru, Guatemala & Belize.  

Bij aankomst in Mexico krijg je een toeristenkaart die je bij het verlaten van 

het land terug moet afgeven aan de immigratieautoriteiten.  

Voor een bezoek aan de Galápagoseilanden heb je ook een ‘INGALA transit 

control card’ nodig voor de migratiecontrole. De aanvraag van deze kaart 

dien je niet zelf te doen en wordt door anders dan anders verzorgd. 

PASPOORT & VISUM

In Bolivia zijn in de meeste hotels westerse toiletten voorhanden. Onderweg 

zijn er vaak geen toiletten beschikbaar en is men aangewezen op de vrije 

natuur. Een handgel en toiletpapier stopt men best in de rugzak.

SANITAIR
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BRAZ I L I Ë
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PURA PAIXÃO

Salvador

Brasilia

Rio de Janeiro

Belo Horizonte
Ouro Preto

Pantanal

Cuiabá

ManausAnavilhanas BRAZILIË

16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 BZ01 21.09.21 06.10.21 € 7.990 € 8.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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B R A Z I L I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Van densiteit in de Amazone naar drasland  
in de Pantanal
Geen gejaagd bezoek aan het grootste regenwoud op aarde en 

het grootste draslandgebied ter wereld? Bij anders dan anders 

nemen we uitgebreid de tijd om dit prachtige duo van biotopen te 

verkennen. Het luik fauna en flora weegt in deze reis stevig door en 

laat de ware natuurliefhebber niet onberoerd. De hoofdingrediënten 

van onze reiservaring zijn al snel samen te vatten als water, wildlife 

en wildernis. 

Anavilhanas Nationaal Park, een enorm zoetwaterarchipel 

verkruimeld in de Rio Negro, is een ongerept stukje 

natuur in het Amazonewoud. Tijdens excursies te 

voet, met de boot of de prauw worden we begeleid 

door gepassioneerde natuurgidsen die de verschillende 

ecosystemen als hun broekzak kennen. Ze zijn maar al te 

gretig om ons niet enkel de overweldigende natuurpracht 

voor te schotelen maar ook te tonen hoe Amerindische 

stammen eeuwenlang geïsoleerd en in harmonie met die 

wonderlijke natuur samenleefden. De roze dolfijn, de 

piranha, de rivierotter, de kaaiman en vele andere dieren 

spotten staat bovenaan op onze verlanglijst. 

Hierna gaan we op ontdekking doorheen het uitgestrekte 

drasland ten zuiden van de Amazone: de Pantanal. Misschien houdt een 

schattige capibara wel de wacht aan onze kamerdeur en rijgen slierten 

kaaimannen zich aan elkaar langs de oevers van de ontelbare kanalen 

terwijl de brulapen hoog verscholen in de boomkruinen hun boodschap 

duidelijk maken. Onze gedachten drijven af naar ochtendexploraties en 

nachtelijke wandelingen op zoek naar miereneters en een schuchtere 

ocelot die zich niet in de lenzen laat vangen. De Pantanal doet iedere 

ornitholoog en natuurliefhebber verstommen.

Bruisende steden, bodemschatten en barok
Bij gebrek aan rijke en fascinerende precolumbiaanse culturen 

zoals in andere Latijns-Amerikaanse regio’s, gaat Brazilië als het 

ware vaak door als een ‘land zonder verleden’. Het tegendeel 

is echter waar en voor een goed begrip van het hedendaagse 

Brazilië kunnen we niet om een half millennium geschiedenis 

heen. Anders dan anders beoogt voor deze reis dan ook een 

mooi evenwicht tussen cultuur en geschiedenis enerzijds en 

natuurbeleving anderzijds.

Tijdens deze reis boordevol contrasten beweegt de anders dan 

anders-reiziger zich doorheen een land dat iedere generatie 

een gedaanteverwisseling ondergaat. Met de bezoeken aan 

Salvador da Bahia, Manaus en Ouro Preto flaneren we door de 

geschiedenis van belangrijke economische cycli: het suikerriet, 

de rubber en het goud, enkele pijlers van de Braziliaanse 

welvaart. 

De stad Brasilia, in een recordtempo vanuit het niets uit de grond 

gestampt, is dan weer de exponent van de avantgardistische 

Braziliaanse architectuur. Rio de Janeiro met zijn 

unieke geografische configuratie wordt niet onverdiend 

de ‘Cidade Maravilhosa’ genoemd. De verkenningen 

vanop de granietheuvels Corcovado en Suikerbroodberg 

zijn een must om de puzzel van deze stad in elkaar te 

schuiven. 

Meest complete programma op het ritme  
van de samba 
Van flamboyante barok, modernisme en bossanova tot 

candombléreligie en capoeiravechtkunst, we worden er 

in geuren en kleuren over gebriefd! In Salvador worden 

we omver geblazen bij het aanschouwen van een capoeira 

spektakel en ook het bergstadje Petrópolis pronkt op ons 

reisprogramma. We ontdekken uitgebreid het vijfde grootste land ter 

wereld op een manier waarbij ‘vroeg uit de veren’ en ‘we nemen een 

binnenlandse vlucht’ geen uitzonderingen zijn. Flexibiliteit is dus dé 

manier om deze Zuid-Amerikaanse parel te ontdekken.

“Een klassiek scenario tijdens  
onze reis: een gids die enthousiast 

staat te praten en volledig het 
onderspit moet delven voor 

goddelijke schoonheid.”
Reisleider Brazilië
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Lat i jns-Amerika
KLIMAAT

Midden-Amerika (Mexico, Guatemala & Belize) kent een droog 

seizoen van november tot en met april met warme dagen en heldere 

hemels. Het regenseizoen loopt van mei tot en met oktober. Toch is 

het heel goed mogelijk om ook dan deze regio te bezoeken vermits 

de korte buien zich meestal beperken tot de late namiddag. Ook is 

het landschap in deze tijd prachtig groen. Overigens speelt de hoogte 

een belangrijke rol, in de hooglanden van Mexico en Guatemala, 

vind je een eerder gematigd klimaat met frissere ochtend- en 

avondtemperaturen. Aan de kustvlaktes is het eerder warm en 

vochtig. Belize heeft dan weer een tropisch klimaat met het hele jaar 

door tropische temperaturen en meer regenval van juni tot en met 

december.

Het klimaat in Zuid-Amerika is uiteenlopend en wordt bepaald door de 

specifieke topografie van een plaats of regio. Een eerste bepalende 

factor is de evenaar. Ecuador & Colombia hebben beide een ligging op 

de evenaar en kennen hierdoor geen echte seizoenen. Het resultaat 

is een veelzijdig klimaat met wisselvalig weer. Peru, Bolivia, Brazilië 

(grotendeels), Chili & Argentinië liggen dan weer in het zuidelijk halfrond. 

Door hun ligging onder de evenaar zijn de seizoenen tegenovergesteld 

aan die van ons: zo lopen de zomermaanden van november tot maart. 

Ondanks de nabijheid van de evenaar, zijn er wel verschillende seizoenen 

te onderscheiden op de Galápagoseilanden (Ecuador). Zo is er een warm 

seizoen van januari tot mei met hoge temperaturen (rond de 30°C) en 

onderbroken regenval. Het droog seizoen van juni tot november kent dan 

weer minder regenval en iets aangenamere temperaturen door de koude 

Humboldtstroom.

Hoogte is een bepalende factor voor het klimaat in het Andesgebergte 

(Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador & Peru). In het algemeen 

geldt: hoe hoger je gaat, hoe kouder. Afhankelijk van de specifieke 

hoogte zijn de temperaturen tijdens de dag zeer aangenaam (tussen 

de 12°C en 22°C), maar tegen de avond en vooral ‘s nachts koelt 

het vaak sterk af (zelfs soms tot aan het vriespunt). Van april tot 

oktober is het winter en dus droogseizoen. Juli en augustus zijn vaak 

koudere maanden, maar leveren wel de helderste hemels op. In de 

zomermaanden, van november tot maart, is het regenseizoen. Ook 

het wisselvallige steppeklimaat van Patagonië wordt beïnvloed door 

het Andesgebergte. Ten westen van de Andes (Chili) is het koeler en 

regent het vaak. Het klimaat is dan weer droger ten oosten van de 

Andes omdat het Argentijnse deel van Patagonië in de regenschaduw 

van het Andesgebergte ligt. De plaatselijke zomer, van december tot 

februari/maart, geeft de beste reistijd en iets warmere temperaturen 

tot zo’n 10°C. Ook de nabijheid van water zorgt voor een specifiek 

klimaat. Denk maar aan de Amazone (Brazilië & Ecuador) en de 

Pantanal (Brazilië) die zorgen voor een tropisch klimaat het hele 

jaar rond. De Pantanal bezoek je beter in het droog seizoen van juli 

tot oktober/november en kent een gemiddeld klimaat van 25°C. 

De Amazone kan dan weer het hele jaar bezocht worden en kent 

steeds temperaturen die oplopen tot boven de 30°C. Occasionele 

stevige regenbuien zijn hier niet uitzonderlijk. In het algemeen zijn 

de maanden juni tot november het droogst. Het ideale reisseizoen 

bestaat hier niet, maar hangt vooral af van de verwachtingen. Ook 

Iguazú (Argentinië & Brazilië) kent een tropisch klimaat met hoge 

temperaturen het hele jaar rond. 

Als laatste zien we dat wind, de afstand tot de oceaan, temperatuur 

van het zeewater en de golfstromen ook een rol spelen in verschillende 

kustregio’s- en steden. Afhankelijk van de nabijheid bij de Stille 

Oceaan (Ecuador, Peru & Chili), Atlantische Oceaan (Argentinië & 

Brazilië) of Caraïbische Zee (Colombia, Guatemala & Belize) worden 

er verschillende klimaten gevormd. In Colombia speelt de wind een 

belangrijke rol en zorgt deze voor leefbaarheid in de kuststeden. 

Kuststeden- en regio’s aan de Atlantische Oceaan en nabij de evenaar 

kennen een tropisch savanneklimaat (Brazilië), terwijl ze meer 

naar het zuiden evolueren richting een gematigder en zelfs eerder 

woestijnachtig klimaat (Argentinië). Langs de Stille Oceaan zien we 

dan weer dat de Peru- of Humboldtstroom vanuit het zuiden van Chili 

koud water meevoert naar het noorden. Weinig verdamping resulteert 

in een woestijnachtige westkust en bijhorend klimaat (Chili & Peru). 

Het Paaseiland kent dan weer een vochtig subtropisch klimaat met een 

constante temperatuur en buien.
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Santiago

Calama

Puerto Natales

Punta Arenas

Paaseiland

San Pedro De Atacama

CHILI

Torres Del Paine
Nationaal Park

EXTREMO SUR
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 CH01 05.11.21 22.11.21 € 9.650 € 11.190 ◆

21 CH02 26.11.21 13.12.21 € 9.650 € 11.190 ◆

21 CH03 09.02.22 26.02.22 € 9.650 € 11.190 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C H I L I

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Land van de uitersten 
Dankzij extreme temperaturen en verschillende klimaatgordels kan 

Chili uitpakken met een ongelooflijke variatie in landschappen. In het 

noorden verkennen we de surrealistische woestijnstreek van Atacama. 

Van een onvergetelijk kleurenpalet gesproken! Vanuit het kleine 

oasedorp San Pedro de Atacama gaan we op ontdekking en staan we 

oog in oog met unieke natuurverschijnselen zoals de immense salar 

of zoutvlakte en de mystieke El Tatio geisers. Reizen door 

de Altiplano is een lust voor het oog, gaande van grillige 

maanlandschappen, over turkooisblauwe zoutmeren tot 

mooie zonsondergangen waarna we miljoenen fonkelende 

diamanten aan de hemel zien schitteren. 

Met enkele graden kouder, maar met een even groot 

wauw-gehalte, bereiken we het adembenemende 

Patagonië! Langs uitgestrekte steppes bereiken we het 

Torres del Paine Nationaal Park met zijn gigantische 

fjorden, helblauwe gletsjers en drijvende ijsmassa’s. Ook 

indrukwekkende fauna (en flora) zoals de guanaco, 

condor en de nandú of Patagonische struisvogel kunnen 

we hier misschien spotten. Het park dankt zijn naam 

aan de iconische granieten rotspieken (ook wel ‘Torres’ 

genoemd). Een boottocht en wandeling zorgen hier voor 

het nodige avontuur!

Tijdens een bezoek aan een typische boerderij of estancia, waar we 

een lekkere lamsbarbecue voorgeschoteld krijgen, maken we kennis 

met de huaso of Chileense cowboy. Vanuit de hoofdstad Santiago de 

Chile bezoeken we dan weer de volgebouwde heuvel van de kleurrijke 

kuststad Valparaíso. Dit door Unesco erkende werelderfgoed wordt 

getypeerd door nauwe steegjes, prachtige graffiti muurschilderingen 

en uniek gerestaureerde funiculars. 

Mysterieus Rapa Nui
Paaseiland of Rapa Nui is ongeveer 170 km2 groot en een van 

de meest afgelegen en geïsoleerde eilanden ter wereld. Het 

blijft in mysterie gehuld dankzij de gigantische Moai-beelden 

(waarom en door wie werden ze gebouwd?) en de fascinerende 

vogelmancultuur rond Makemake, een fabeldier dat  een kruising 

tussen mens en fregatvogel voorstelt. Tijdens een jaarlijkse wedstrijd 

tussen verschillende stammen, werd wie als eerste het ei van een 

fregatvogel van een nabijgelegen rotseiland naar het hoofdeiland 

bracht, vogelman voor een jaar. Behalve mysterieuze geschiedenis 

kan Rapa Nui ook rekenen op grote vulkaankraters, witte stranden 

en groene heuvels. 

Chileense vino’s
Chili staat garant voor hoge kwaliteitswijnen. Als een ware slinger 

lopen duizenden wijngaarden tussen de hoge Andes en 

het lager geleden kustgebergte. Het waren weliswaar de 

Spanjaarden die de druiven meebrachten, maar dankzij 

de latere Franse invloeden werd de Chileense wijn een 

wereldspeler van formaat.  De uitgestrektheid van het 

gebied, de verschillende klimaatgordels en ondergronden 

zorgen voor een grote variëteit en sappigheid. De voor 

ons bekende druivensoorten zoals de Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Chardonnay, Sémillon en Sauvignon Blanc worden 

overal geteeld, maar wie de echte Chileense specialiteit 

wil proeven, kiest voor de dieprode Carmenere. Op onze 

rondreis mag een degustatiebezoek aan een plaatselijke 

wijngaard uiteraard niet ontbreken!

Unieke verblijven 
Alle accommodaties zijn zorgvuldig uitgekozen op basis 

van hun locatie. Tijdens deze rondreis kunnen we heerlijk 

ontspannen naast het zwembad in de Atacamawoestijn en slapen we ín 

het Torres del Paine Nationaal Park. De accommodatie op het Paaseiland 

is eenvoudiger, maar charmant en ideaal om het eilandgevoel ten volle 

te kunnen beleven. Genieten van de extreme natuur, dat zullen we 

tijdens deze reis vast en zeker doen!

“Chili, het mooiste land ter wereld, 
heeft het allemaal. De verbazend 

mooie Atacamawoestijn, mysterie op 
Paaseiland, de uitgestrektheid van 

Patagonië en het blauwste gletsjerijs. 
Pas wanneer je dit land bezocht hebt, 
weet je wat er in je leven ontbrak!”

Reisleider Chili
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Lat i jns-Amerika

Neem zeker medicijnen mee op reis. In de reisapotheek voorziet 

men naast de gebruikelijke medicijnen best een geneesmiddel 

tegen hoofdpijn, verkoudheid, diarree en eventueel O.R.S. zakjes. 

Aangezien de lucht zeer droog is in de Andes raden we ook aan 

om lippenbalsem en oogdruppels mee te nemen. Ook een goede 

zonnecrème en een goede muggenspray met DEET mogen niet 

ontbreken. Als men specifieke medicatie neemt, gelieve deze 

voldoende te voorzien. Niet alle producten zijn steeds voorhanden. 

Veel producten hebben een andere naam in het buitenland. Vergeet 

dus de bijsluiter van je medicijnen niet. 

Rauwe groenten, ongeschild fruit en leidingwater dienen vermeden te 

worden. Drink mineraal-, gezuiverd of gekookt water. De meeste hotels 

hebben een fles mineraalwater op de kamers staan. In de hotels met 

gezuiverd water moet er voor een fles water vaak betaald worden. Eet 

alleen goed gekookt of gebakken vlees en vis. Voor een ontspannen 

nachtrust zijn oordopjes handig, vooral in de grotere steden. 

Belangrijk om te weten is dat dengue, chikungunya en het zikavirus 

overgedragen worden door een mug die overdag steekt. Zwangere 

vrouwen worden afgeraden om naar landen te reizen waar het 

zikavirus voorkomt.

GEZONDHEID

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

-  Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt (bijvoorbeeld Brazilië, 

Democratische Republiek Congo of Oeganda)

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (afspraak voor reisadvies: 03 247 

66 66 of surf naar www.wanda.be).

Gele koorts Hepatitis A Tetanus 
- difterie - 
kinkhoest

Polio Mazelen - bof 
- rubella

Malaria 
preventie

Argentinië Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico
Bolivia Aanbevolen, 

soms verplicht
Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Brazilië Strikt aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt aanbevolen
Chili Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico
Colombia Verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt 

aanbevolen
Ecuador Strikt 

aanbevolen, 
soms verplicht

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt 
aanbevolen

Guatemala & Belize Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Mexico Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Peru Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt aanbevolen

Gele koorts
Hepatitis A

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella
(Malaria)

Goede muggenspray  
met DEET

Goede zonnecrème Geneesmiddel tegen 
hoofdpijn, verkoudheid, 

diarree en eventueel O.R.S. 
zakjes. We raden ook aan om 
lippenbalsem en oogdruppels 

mee te nemen. 
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Neiva

Bogota

Medellín

Cartagena

Santa Marta
Tayrona

San Agustín

Popayán

Cali

COLOMBIA

SI  D IOS QUIERE
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 CB03 02.03.21 17.03.21 € 6.190 € 7.490 ■

21 CB01 12.08.21 27.08.21 € 5.190 € 6.390 ◆

21 CB02 25.11.21 10.12.21 € 5.890 € 7.090 ◆

21 CB03 03.03.22 18.03.22 € 5.890 € 7.090 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C O L O M B I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
IJzersterke combinatie natuur en cultuur
Na jaren niet bereisbaar te zijn geweest, heeft de slogan van de 

Colombiaanse Dienst voor Toerisme ‘the only risk is wanting to stay’ 

duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De laatste jaren is het toerisme 

naar Colombia explosief aan het groeien en is het hard op 

weg om de meest geliefde reisbestemming in Zuid-Amerika 

te worden. Tijdens deze reis maken we kennis met prachtige 

Andeslandschappen, uitgestrekte zandstranden, heerlijke 

koffie, Spaanse koloniale architectuur, hippe creatieve 

steden en ontmoeten we de meest gastvrije mensen van 

Latijns-Amerika. De Colombianen willen je maar al te graag 

laten zien wat er zolang verborgen bleef in hun land. 

Blikvangers
We vergapen ons aan de prachtige Andestoppen in de 

regio van San Agustín en Río Magdalena, verkennen 

het mysterieuze archeologische park in San Agustín 

en verdwalen in schitterende koloniale steden zoals 

Cartagena de Indias, Unesco werelderfgoed en door 

velen beschouwd als de mooiste stad in gans Zuid-

Amerika. Facultatief kunnen we ten noorden van 

Cartagena ook op mangrovetour naar La Boquilla gaan, 

een fotogenieke plek met een grote variëteit aan fauna 

en flora en de habitat van verschillende soorten vogels, vissen 

en krabben. We proeven de befaamde Colombiaanse koffie op 

een authentieke finca en genieten van exotische Caraïbische 

zandstranden in Tayrona Nationaal Park. Medellín, een stad die 

uitblinkt in innovatie, is tot een van de hipste steden van het 

land uitgegroeid. We wandelen er naar het oude centrum met het 

centrale Plaza Botero dat vol staat met beelden van de grote trots 

van Medellín: de kunstenaar Fernando Botero. In Bogotá wisselen 

Spaanse koloniale gebouwen en moderne wolkenkrabbers elkaar 

af en hebben we vanop de berg Monserrate een fenomenaal 

uitzicht over deze miljoenenstad. Ook woestijn komen we in 

Colombia tegen: in Tatacoa maken we een wandeling door een 

spectaculair roodgekleurd landschap, met reuzegrote cactussen en 

bijzondere rotsformaties.

Muzikale noot
Colombianen kunnen niet zonder muziek en dat zullen we 

geweten hebben. Op bijna elke hoek van de straat klinkt er 

dan ook salsa, cumbia, vallenato, merengue of reggaeton. 

Er wordt gedanst, gezongen en vooral veel gelachen met 

een glaasje rum of biertje in de hand. 

Charmante logies 
Hoewel  in Colombia het internationale toerisme nog in zijn 

kinderschoenen staat, verblijven we overal in aangename 

vier- of vijfsterrenhotels. In Popayán logeren we in een 

gerenoveerd Franciscanenklooster waardoor we de indruk 

hebben dat we midden in een beklijvende roman van 

Colombia’s bekendste schrijver Gabriel Garcia Márquez zitten. 

In San Agustín verblijven we in een luxueus boetiekhotel 

met een prachtig uitzicht over de talrijke nabijgelegen 

koffieplantages. Ons paradijselijk hotel in Santa Marta brengt 

ons meteen in de Caraïbische sfeer en onze accommodatie in 

Cartagena combineert in het hartje van de ommuurde stad oude charme 

met modern comfort. Met een Ron Dictador of een Supremo Café op het 

dakterras klinken we op deze boeiende rondreis!

“De grote mengelmoes van 
inheemse volkeren, Afrikanen en 
Spanjaarden maakte de Latino’s 

tot wie ze vandaag zijn. Indiaanse 
kunst, koloniale architectuur, 

jungle, zandstranden, swingende 
salsamuziek en een goedlachse 
bevolking... Dát is Colombia!”

Reisleider Colombia
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Lat i jns-Amerika

Gezien de enorme klimaatverschillen tussen de verschillende regio’s, 

de dag- en nachttemperaturen en het reizen op hoogte is aangepaste 

en gevarieerde kledij een absolute must. Laagjeskledij, die gemakkelijk 

aan en uitgedaan kan worden, is ideaal. Vergeet ook zeker niet wat 

zwemkledij. Bij subtropische temperaturen is lichte katoenen of linnen 

kledij aangewezen, gezien de temperatuur overdag kan oplopen. In regio’s 

waar meer insecten zijn (zoals in Iguazú in Argentinië, de Pantanal & 

Amazone in Brazilië, laaggelegen gebieden in Colombia, de Amazone in 

Ecuador en een groot gebied van Guatemala & Belize) draagt men best 

kleding met lange mouwen. 

Laat je tijdens je verblijf op hoogte en in Patagonië niet verrassen door de 

sterk aanhoudende koude winden en hou steeds rekening met mogelijke 

regen. Een fleece, thermisch ondergoed, een winddichte regenjack, een 

sjaal, handschoenen en goede regenkleding, alsook lippenzalf, zijn aan te 

bevelen. Zonnecrème met een hoge beschermingsfactor en een hoedje als 

bescherming tegen de (hoogte)zon, alsook een zonnebril tegen het felle 

licht zijn een must in jouw reiskoffer. Stevige stapschoenen met profiel (en 

eventueel een wandelstok) mogen in de bagage ook zeker niet ontbreken 

aangezien er tijdens onze reizen regelmatig over een oneffen ondergrond 

gewandeld wordt. Een kleine rugzak voor de wandeltochten en uitstappen 

kan handig zijn.

Over het algemeen zijn de Latijns-Amerikanen zeer informeel als het op 

kleding aankomt. Men hoeft dus geen speciale uitgaanskledij mee te 

nemen. Bij het diner op de Galápagoscruise mag de kleding iets formeler. 

Daarnaast raden we aan om voor het bezoek aan de Galápagoseilanden 

en de afdaling van de Don Diego rivier in Colombia waterschoenen of 

aquashoes mee te nemen die tegen water kunnen. 

KLEDING
Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de contactdozen 

kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT

Land Elektrische spanning Type 
Argentinië 220 Volt C, I
Bolivia 115 Volt/230 Volt A, C
Brazilië 127 Volt/220 Volt C, N
Chili 220 Volt C, L
Colombia 110 Volt A, B
Ecuador 120 Volt A, B
Guatemala 120 Volt A, B
Belize 110 Volt/120 Volt A, B, G
Mexico 127 Volt A, B
Peru 220 Volt A, B, C 

A B C G

I L N
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Santa Cruz
Baltra

Isabela

Fernandina

Floreana

Guayaquil

ECUADOR

GALAPAGOS

Amazone
Quito

Otavalo

Cuenca

Cotopaxi 
Nationaal Park

Guayaquil

ECUADOR

Amazone
Quito

Otavalo

Cuenca

Cotopaxi 
Nationaal Park

Santa Cruz

Baltra

San Cristóbal
South Plaza 

Santa FE

Española

GALAPAGOS

Santa Cruz
Baltra

Genovesa

Rábida

Santiago
Bartolomé

Bachas Beach

Amazone
Quito

Otavalo

Cuenca

Guayaquil

ECUADOR

GALAPAGOS

Cotopaxi 
Nationaal Park

AMAZONIX
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 EC01 29.03.21 13.04.21 € 9.590 € 10.990 ■

21 EC02 03.09.21 18.09.21 € 9.590 € 10.990 ◆

21 EC03 08.11.21 23.11.21 € 9.990 € 12.490 ◆

22 EC01 28.03.22 12.04.22 € 9.590 € 10.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

RONDREIS 21 EC03
DE OOSTELIJKE GALÁPAGOSEILANDEN

RONDREIS 21 EC01 & 22 EC01
DE WESTELIJKE GALÁPAGOSEILANDEN

RONDREIS 21 EC02
DE NOORDELIJKE GALÁPAGOSEILANDEN
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E C U A D O R

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Vierdaags verblijf in hartje Amazone
Wie Ecuador bezoekt met anders dan anders maakt uitgebreid 

kennis met de natuurpracht van een van de kleinste landen van 

Zuid-Amerika. We proeven van vier unieke werelden, waarvan 

het Amazonewoud ongetwijfeld het meest mysterieuze gedeelte 

uitmaakt. Vanuit onze luxueuze ecolodge worden we één met de 

natuur: wildlife spotten vanuit een observatietoren of al 

wandelend op zoek naar kleurrijke vogels en schattige 

aapjes? Het kan allemaal in Yasuní Nationaal Park, een 

van de meest biodiverse tropische regenwouden ter wereld 

en thuisbasis van inheemse stammen zoals de Kichwas 

en Waorani. Gespecialiseerde natuurgidsen en onze 

deskundige reisbegeleiding maken van dit verblijf een 

intense beleving.

Adembenemende Andes en koloniale parels
Ecuador is een land van extremen en ook de wereld van 

de Andes komt uitgebreid aan bod. We vertoeven in de 

hoogste officiële hoofdstad ter wereld, Quito, en ontdekken 

een van de hoogste actieve vulkanen ter wereld. Quito en 

Cotopaxi Nationaal Park verbluffen iedere reiziger. Ook 

een beetje cultuur mag niet ontbreken. Het historische centrum 

van Quito was namelijk het eerste dat, samen met dat van Krakau, 

Unesco werelderfgoed is geworden. We laten ons onderdompelen 

in de couleur locale van Otavalo, de beroemdste indianenmarkt 

van het land, en slenteren doorheen de straatjes van de historische 

stadscentra van koloniale parels zoals Quito en Cuenca. Fotografen 

kijken dan weer uit naar de wandeling in Cajas Nationaal Park, een 

uitgestrekt merengebied met panoramische uitzichten, waar we met 

wat geluk de snoetjes van lama’s en alpaca’s op camera vereeuwigen.

Vijfdaagse luxecruise langs de Galápagoseilanden
Een ontdekking van Ecuador is niet compleet zonder de derde 

en vierde wereld: de Pacifische kust en de Galápagoseilanden. 

Guayaquil is de uitvalsbasis voor het bezoek aan de eilanden en 

geeft een tropische en kleurrijke toets aan onze rondreis. We gaan 

aan boord van een vijfdaagse luxecruise langs de noordelijke (Santa 

Cruz II), oostelijke (La Pinta) of westelijke (Santa Cruz II) eilanden, 

de beste plaats ter wereld om de evolutietheorie van Darwin te 

verstaan en te beleven.

We bezoeken maar liefst vijf eilanden in alle comfort en 

het daarbij horende wildlife op soms maar enkele meters 

afstand. Onze blikvangers? Het eiland Genovesa als 

paradijs voor vogelliefhebbers (noordelijke eilanden), het 

onvergetelijke pareltje Española (oostelijke eilanden) of 

het eiland Fernandina met Punta Espinoza en de talloze 

zeeleguanen (westelijke eilanden).

Compleet, comfort en culinair
Anders dan anders biedt een complete reiservaring aan 

op alle vlakken. Binnenlandse vluchten zorgen voor een 

snelle wissel tussen de verschillende regio’s en comfort 

primeert. We maken kennis met een totaal verschillende 

gastronomie in elk van de vier werelden en dineren 

uitgebreid in zorgvuldig uitgekozen toprestaurants. ‘s Avonds 

nemen we onze intrek in luxueuze hotels om onze ontdekking de 

volgende dag uitgerust verder te zetten. 

“Elke bezoeker is verrast door het 
kleinste Andesland! Ecuador blinkt 
uit door zijn biodiversiteit, korte 
afstanden en vriendelijke lokale 

bevolking. Voor mij het land om één 
te worden met de natuur.”

Reisleider Ecuador
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De gsm, afhankelijk van de provider, werkt op de meeste plaatsen, 

maar in afgelegen gebieden kan de ontvangst onderbroken of volledig 

verstoord zijn. Kijk goed na of de mobiele data van de gsm uit staat 

om woekertarieven te vermijden. Een lokale simkaart kan eventueel 

ter plaatse aangekocht worden bij een telefoonwinkel, indien deze 

voorhanden is op een vrij moment tijdens de reis. De meeste hotels 

en lodges beschikken over wifi in de publieke ruimtes en meer en 

meer ook in de kamers. Afhankelijk van het hotel wordt het gebruik 

van internet gratis of tegen een vergoeding aangeboden. 

Let op: in de Amazone en op het cruiseschip in Ecuador en de 

zoutvlakte in Bolivia is er geen of niet altijd gsm-bereik.

Fotomateriaal zoals SD-kaarten en batterijen zijn te koop in de steden. 

We raden echter aan voldoende batterijen en geheugenkaarten vanuit 

België mee te nemen. Op de meeste historische sites in Mexico moet 

er betaald worden om te mogen filmen met een videocamera.

FOTO, GSM & INTERNET

Land Netnummer 
Argentinië +54 
Bolivia +591
Brazilië +55
Chili +56
Colombia +57
Ecuador +593
Guatemala & Belize +502 & + 501
Mexico +52
Peru +51

Lat i jns-Amerika
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GUATEMALA  & 
BE L I Z E
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Tikal

Yaxhá

San Ignacio

Flores

Atitlán

Antigua

Guatemala City

Copán

LivingstonGUATEMALA

BELIZE

HONDURAS 

VLUCHT VAN DE QUETZAL
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 GU02 03.07.21 16.07.21 € 5.390 € 6.150 ◆

21 GU03 18.11.21 01.12.21 € 5.140 € 5.890 ◆

21 GU04 17.02.22 02.03.22 € 5.140 € 5.890 ◆

22 GU01 23.04.22 06.05.22 € 5.140 € 5.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 16

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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G U A T E M A L A  &  B E L I Z E

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Culturele troeven
Guatemala, Honduras & Belize zijn onlosmakelijk met de 

fascinerende Mayacultuur verbonden. We bezoeken tijdens deze 

reis maar liefst vijf archeologische Maya Unesco sites: Tikal, 

Quiriguá, Yaxha, Copán en Caracol. Op de meeste plaatsen zijn 

we de enige bezoekers en laten brulapen en ara’s 

luidkeels van zich horen. Aan de site van Caracol is 

het bijna onwerkelijk te bedenken hoe imposant deze 

tempelcomplexen destijds wel niet waren. Ook Tikal blijft 

een magische en mysterieuze plek waar we de kracht 

van de oude Mayabeschaving nog echt kunnen voelen. 

In het Popol Vuh Museum in Guatemala City krijgen we 

een interessant overzicht van zowel de Mayaperiode als 

de koloniale tijd. Verdeeld over een zevental zalen biedt 

dit museum ons een van de grootste verzamelingen aan  

precolumbiaanse kunstwerken ter wereld. In Antigua 

vinden we dan weer de mooiste Spaanse koloniale 

gebouwen van heel Centraal-Amerika. 

Adembenemende natuur
Deze Centraal-Amerikaanse parels kunnen op een uitgebreid palet 

van kleurschakeringen en landschappen rekenen. We ontdekken 

de Caraïbische sfeer in Livingston, de mystieke jungle van Copán 

en Tikal, de tropische natuurpracht in Belize en het helblauwe 

Atitlánmeer met zijn schilderachtige dorpjes en overweldigende 

vulkanen. De beklimming van de Pacayavulkaan is een optionele 

excursie: een pittige wandeling maar nadien kunnen we tot rust 

komen en ons ontspannen in de warmwaterbaden van Santa 

Teresita.

Onderdompeling in de couleur locale
Wie Guatemala zegt, zegt kleurrijke, traditionele volkeren! 

De authentieke markten van de dorpjes aan het Atitlánmeer 

lopen over van felle kleuren en zijn een lust voor het oog. Elk 

dorpje heeft zijn eigen typische klederdracht. Lokale families 

openen graag hun deuren zodat we een inkijk in hun dagelijks 

leven krijgen. Zo gaan we in San Juan de la Laguna, aan het 

Atitlánmeer, lunchen bij een Mayafamilie en wonen we in San 

Juan Comalapa een liveoptreden van een muzikale 

marimbafamilie bij. Hier bezoeken we ook de lokale 

markt, waar maar weinig toeristen komen en die ons 

een authentieker gevoel geeft dan het bekendere 

Chichicastenango. Aan de Río Dulce en Livingston 

maken we dan weer kennis met de Garífuna, de 

zwarte bevolking van de Caraïben, die erg trots is op 

zijn tradities, muziek en gerechten.

Exclusieve accommodaties op unieke plekken
We logeren in sfeervolle, kleinschalige hotels die vaak 

in oude kloosters of haciënda’s zijn ondergebracht. Deze 

unieke hotels ademen de sfeer van de streek en zijn 

voorzien van alle comfort. In Belize verblijven we in een 

uniek resort vlak naast de Macal rivier in het midden van 

het regenwoud, en in Tikal overnachten we in een sfeervolle jungle 

lodge op amper een minuut stappen van de hoofdingang van Tikal 

Nationaal Park. Dieper in de natuur kunnen we niet zitten! 

“Wil je de allermooiste combinatie 
van mystieke cultuur, ongelooflijke 

natuurpracht en traditionele volkeren 
ervaren? Dan mag deze rondreis op 
nummer één van je bucketlist zeker 

niet ontbreken!”
Reisleider Guatemala & Belize
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In het algemeen wordt er per persoon één reiskoffer van maximum 20 

kilogram toegestaan op de internationale vluchten. De som van de zijden 

mag niet meer zijn dan 158 centimeter (lengte+breedte+hoogte). 

Verder mag je één stuk handbagage van maximum 8 kilogram met 

een maximale afmeting van 55x35x25cm per persoon in de cabine 

meenemen die je in de bagagebak of onder de stoel kan plaatsen. 

Gelieve bij de reisdocumenten de voucher na te kijken voor de exacte 

toegestane bagagelimieten die van toepassing zijn voor de rondreis. 

We raden steeds aan om reservekleding en toiletgerief in de handbagage 

te voorzien in het geval er een vertraging op de bagage zou plaatsvinden. 

Hou er verder altijd rekening mee dat scherpe voorwerpen, zoals 

nagelschaartjes of vijlen, pincetten, zakmessen, paraplu’s, enzovoort 

niet in de handbagage toegestaan zijn. Taksvrije aankopen, batterijen 

en powerbanks daarentegen, moeten zeker mee in de handbagage. 

Een Europese richtlijn legt een aantal zware beperkingen op wat betreft 

vloeistoffen in de handbagage. Gelieve hiermee rekening te houden.

Tijdens de rondreis in Guatemala & Belize en Brazilië raden we aan een 

zaklamp mee te brengen voor sommige verblijven. Tijdens de rondreis 

in Argentinië is er op de binnenlandse vluchten per persoon slechts een 

maximum van 15 kilogram toegestaan en is de handbagage beperkt tot 

8 kilogram. De overige bagage kan worden achtergelaten in het hotel in 

Buenos Aires, waardoor een aparte reistas dus handig kan zijn. In Bolivia 

zijn de luchtvaartmaatschappijen van de binnenlandse vluchten zeer streng 

op het maximumgewicht van bagage. Men mag één stuk handbagage 

(zachte tas) per persoon in de cabine meenemen die je in de bagagebak of 

onder de stoel kan plaatsen met een maximale afmeting van 20x25x30 

centimeter en een maximaal gewicht van 5 kilogram. Voor de treinrit 

van/naar Aguas Calientes (Machu Picchu) tijdens de Peru rondreis wordt 

gevraagd de bagage te beperken. Je dient daarom voor één overnachting 

een rugzak/kleine reistas te voorzien die maximum 5 kilogram mag 

wegen en waarvan de som van de zijden 157 centimeter mag zijn. Tijdens 

de rondreis naar Guatemala & Belize dien je een aparte zachte reistas te 

voorzien voor één overnachting, tweemaal tijdens deze reis.

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit een 

voorwaarde voor boeking kan zijn.

20kg 8kg

L a t i j n s - Ame r i k a
BAGAGE & SEATING
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6 6



MEXICO

Mexico City
Puebla

Oaxaca

San Cristóbal de las CasasTuxtla Gutierrez

Palenque

Campeche

Mérida

Valladolid

Cancún

EL  SECRETO DE PAKAL
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 MX01 17.07.21 02.08.21 € 6.890 € 7.890 ◆

21 MX02 30.10.21 15.11.21 € 6.690 € 7.690 ◆

21 MX03 05.03.22 21.03.22 € 6.690 € 7.690 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 11 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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M E X I C O

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Precolumbiaanse schatten 
Geen betere start van onze ontdekkingsreis door Mexico dan in het 

wereldvermaarde Nationaal Antropologisch Museum van Mexico City! 

We krijgen een voorproefje van wat we tijdens de rondreis zullen 

leren kennen en maken kennis met de precolumbiaanse culturen van 

de Vallei van Mexico, de Mixteken en de Zapoteken van de Vallei 

van Oaxaca, en natuurlijk de Maya’s. De architecturale hoogtepunten 

van deze culturen prijken op de werelderfgoedlijst van 

Unesco, zoals de indrukwekkende Piramides van de Zon 

en de Maan in Teotihuacán, de prachtige bergstad van 

de Zapoteken, Monte Albán, en Palenque, waarschijnlijk 

de meest magische archeologische site van Mexico. De 

Mayastad Uxmal zal ons verbazen met haar prachtig 

gedecoreerde gebouwen en de Mayatempel van Kukulcán 

in Chichén Itzá zal een onvergetelijke indruk op ons 

nalaten, net als de zeer goed bewaarde muurschilderingen 

in Bonampak. 

Koloniale erfenis
De Spaanse veroveraars lieten zich qua bouwstijl ook van hun sterkste 

kant zien en in verschillende Mexicaanse steden zoals Puebla, Oaxaca 

en Mérida bewonderen we enkele pronkstukken in renaissance- en 

barokstijl. De  conquistadores  brachten eveneens veel missionarissen 

met zich mee om de katholieke religie te verkondigen. Er werden 

talloze kathedralen, kloosters en kerken gebouwd met barokke 

interieurs die ons steeds weer versteld doen staan. In Puebla wordt de 

Rozenkranskapel in de kerk van Santo Domingo zelfs beschouwd als 

het achtste wereldwonder! We lunchen in enkele historische haciënda’s 

die ons herinneren aan de pracht en praal waarin de Spaanse heersers 

leefden tijdens hun eeuwenlange bewind.

Onderdompeling in de couleur locale
Mexico is een land dat tot ieders verbeelding spreekt. Wie denkt 

aan Mexico, denkt aan charmante mariachi’s, kleurrijke kledij, 

Frida Kahlo, opstandige Zapatisten, religieuze feesten en heerlijke 

margarita’s. Op verschillende plaatsen komen we in contact met 

de plaatselijke bevolking. De Vallei van Oaxaca staat bekend om 

haar authentieke dorpen en ambachten. In elk dorp wordt een 

traditioneel ambacht uitgeoefend dat nog steeds van generatie op 

generatie wordt doorgegeven. We bezoeken de steden San Bartolo 

Coyotepec waar zwarte klei wordt bewerkt tot glanzend zwarte 

keramieken potten en kruiken en San Martin Tilcajete, dat bekend 

staat om de productie van alebrijes, figuurtjes die uit hout worden 

gesneden en overschilderd worden met schitterende kleuren. In het 

centrum van Oaxaca wandelen we over de Benito Juárez markt waar 

winkeltjes gegroepeerd zijn per specialiteit. Chocolade is er een van 

en is verkrijgbaar in allerlei vormen en formaten. In San Cristóbal de 

Las Casas maken we kennis met de Tzotziles die hun eigen tradities 

door de eeuwen heen in stand hebben kunnen houden door ze te 

verweven met het opgelegde rooms-katholieke geloof. 

Afwisselende natuur
Cactussen staan symbool voor Mexico, het verbaast dan ook niet dat we ons 

hierin verdiepen tijdens onze rondreis. Valleien en heuvelruggen 

worden afwisselend paars of rood gekleurd als de jacaranda of 

de blauwe bloem in bloei staan, een mooi schouwspel als we 

Oaxaca binnenrijden. Diep in het beschermde regenwoud Selva 

Lacandóna varen we met gemotoriseerde boomkano’s over de 

kronkelige rivier Usumacinta naar de mysterieuze Mayastad 

Yaxchilán. Niet enkel voor de opgegraven piramides en tempels, 

maar vooral om toekans en ara’s waar te nemen of brulapen 

die ons met hun onmiskenbare geluid verwelkomen. Tijdens 

deze rondreis maken we ook verschillende boottochten: door 

de indrukwekkende Sumidero Canyon en in het uniek vogelreservaat van 

Celestún, het mekka van de roze flamingo’s.

Luxelogies & lekkere keuken
We verblijven afwisselend in prestigieuze of gezellige koloniale hotels. 

In Oaxaca verblijven we drie nachten in het centrum zodat we ’s 

avonds de gezellige sfeer van een van de charmantste Mexicaanse 

steden kunnen opsnuiven. Ook leren we op culinair gebied het verschil 

kennen tussen tortilla’s, taco’s, enchilada’s en tlayuda’s. We proeven 

onbekende ingrediënten, sauzen en specerijen, die net zoals de reis 

intens smaakvol, kleurrijk en divers zijn.

“Een gevarieerde rondreis die zowel 
de cultuur- als natuurliefhebber zal 

aanspreken!”
Reisleider Mexico
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L a t i j n s - Ame r i k a

Op de meeste plaatsen (grotere steden en toeristische regio’s) kan er 

met creditcards, zoals Visa en MasterCard, betaald of afgehaald worden, 

maar let op dat je slechts kleine bedragen per keer kan afhalen en men 

hiervoor meestal een supplement aanrekent. Het is belangrijk om de bank 

over de reis te informeren, zodat de bank- en kredietkaarten geactiveerd 

kunnen worden voor buitenlands gebruik. Daarnaast kan men niet 

gescheurde en propere US-dollars of euro’s wisselen tegen de lokale munt 

bij aankomst in de luchthaven of in de grote steden bij banken of hotels.  

Onze reisleid(st)er zal jullie hierbij assisteren bij aankomst. Bij het wisselen 

van geld is het belangrijk om geen gescheurde biljetten te aanvaarden en 

steeds een kopie van het paspoort bij te hebben. Tijdens de rondreis in 

Guatemala kan er op de meeste plaatsen in US-dollars betaald worden dus er 

hoeft niet veel gewisseld te worden. Belizaanse dollar en Hondurese lempira 

wisselen is niet nodig. Ook is het belangrijk voor de rondreis door Guatemale 

& Belize om zeker over een creditcard te beschikken, aangezien deze vaak 

als waarborg gevraagd wordt bij check-in in de hotels.

GELDZAKEN

* Sommige landen kennen een onstabiele koers die nogal fluctueert. 

Voor actuele wisselkoersen verwijzen we graag naar www.oanda.com.

Land Munteenheid Wisselkoers (24.09.20) *
Argentinië Argentijnse peso (ARS) 1 EUR = 88,33 ARS
Bolivia Boliviaanse boliviano (BOB) 1 EUR = 7,88 BOB
Brazilië Braziliaanse real (BRL) 1 EUR = 6,44 BRL
Chili Chileense peso (CLP) 1 EUR = 910,44 CLP
Colombia Colombiaanse peso (COP) 1 EUR = 4.460,14 COP
Ecuador Amerikaanse dollar (USD) 1 EUR = 1,16 USD

Guatemala & Belize Guatemalteekse quetzal (GTQ)
Belizaanse dollar (BZD)

1 EUR = 8,88 GTQ
1 EUR = 2,30 BZD

Mexico Mexicaanse peso (MXN) 1 EUR = 25,71 MXN
Peru Peruaanse nuevo sol (PEN) 1 EUR = 4,12 PEN

ROKEN
In Argentinië, Brazilië en Mexico is de e-sigaret ten strengste 

verboden. Er staan strenge boetes op. 
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Lima

Trujillo

Chiclayo

Ica

Heilige vallei
Cuzco

Aguas
Calientes

PunoColca vallei

Arequipa

PERU

SCHADUW VAN DE INCA
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 PR01 14.04.21 02.05.21 € 7.740 € 8.940 ■

21 PR02 17.07.21 04.08.21 € 7.890 € 8.990 ◆

21 PR03 11.08.21 29.08.21 € 7.890 € 8.990 ◆

21 PR04 29.09.21 17.10.21 € 7.640 € 8.780 ◆

21 PR05 17.10.21 04.11.21 € 7.640 € 8.780 ◆

22 PR01 20.04.22 08.05.22 € 7.640 € 8.780 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be 

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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P E R U

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Cultureel erfgoed troef
Wie naar Peru gaat met anders dan anders, kiest voor een complete 

ontdekking van de rijke culturele geschiedenis van het land. Cultuur 

verrast ons op iedere hoek van de straat en brengt ons van noord 

naar zuid, van het ene hoogtepunt naar het andere.

Sites van vervlogen pre-Inca beschavingen wachten ons op in 

Lima, Chiclayo en Trujillo. Geen vluchtige stops, maar 

grondige bezoeken aan het museum van de Heren 

van Sipán en Chan Chan: ooit de grootste adobestad 

ter wereld. Ook de Nazcacultuur verrast ons met haar 

mysterieuze lijnen en tekeningen die we vanuit onze 

sportvliegtuigjes bewonderen. Wist je trouwens dat 

elke reiziger een raamplaats krijgt in het vliegtuigje? In 

Cuzco en omgeving treden we letterlijk in het spoor van 

de Inca’s met uitgebreide wandelingen doorheen talrijke 

sites zoals die van Tipón, Pisac, Ollantaytambo en 

zoveel meer. Als kers op de taart komen we oog in oog 

te staan met de onwerkelijke schoonheid van Machu 

Picchu. Er hangt hier iets magisch in de lucht en dit 

wordt alleen maar versterkt als we beseffen dat de Spanjaarden 

hier zelfs nooit een voet gezet hebben. Waarom kiezen voor 

anders dan anders? De avond voor ons avontuur verblijven we in 

Aguas Calientes: de ideale uitvalsbasis om de volgende ochtend 

snel aan de toegangspoort van Machu Picchu te kunnen zijn. Ook 

krijgen we maar liefst twee toegangstickets voor deze machtige 

citadel, eentje voor de voormiddag en eentje voor de namiddag. 

Want wie kan er nu genoeg krijgen van deze machtige site op 

slechts een halve dag?

Fotogenieke fauna en flora
De hele rondreis is opgebouwd uit fotogenieke pareltjes en ook 

de natuurliefhebber blijft niet op zijn honger zitten. We cruisen 

over uitgestrekte duinen in de woestijn en leggen de spectaculaire 

zonsondergang vast op camera. Ook gaan we de majestueuze 

condor spotten in de Colcavallei, waar we hun sierlijke vlucht het 

best kunnen waarnemen. Lama’s en alpacas grazen ongestoord 

verder tijdens onze rit doorheen unieke Andeslandschappen. Het 

Titicacameer, waar we de helblauwe kleur van het hoogstgelegen 

meer ter wereld kunnen vereeuwigen op onze lens, ontbreekt 

uiteraard ook niet op ons programma. Nog steeds niet overtuigd? 

Dan zal de oogverblindende witte schittering van de zoutterrassen 

van Maras de doorslag geven!

Fijnproevers opgelet
De Peruviaanse keuken trekt tegenwoordig internationale aandacht en 

Lima is een culinaire hotspot. Vandaag de dag combineert deze keuken 

Precolumbiaanse ingrediënten en gerechten met de unieke stijlen die 

de immigranten uit Europa, Afrika en Azië meebrachten. 

Het resultaat hiervan is een unieke fusie van ingrediënten 

en smaken. Tijdens de anders dan anders rondreis proeven 

we vele culinaire hoogstandjes. Van ’s ochtends tot ’s avonds 

staan er lekkernijen op het menu en lunchen of dineren we 

in toprestaurants. Denk maar aan de alombekende ceviche, 

onweerstaanbaar voor de visliefhebber, of een mals stukje 

alpaca, ‘anticuchos de corazón’ of ‘cuy’! 

Zorgvuldig samengesteld
Anders dan anders biedt het meest volledige programma aan 

en kiest daar waar mogelijk voor comfortabele binnenlandse 

vluchten in plaats van lange bustransfers. Op deze manier 

krijgen we een totaalbeeld van het uitgestrekte land in slechts 19 dagen 

en genieten we volop van de diversiteit die de verschillende regio’s te 

bieden hebben. Om ook op grote hoogte te blijven genieten van deze 

mooie reis, worden de etappes zorgvuldig opgebouwd. We acclimatiseren 

voldoende dagen in Lima, het noorden van Peru en Ica om daarna aan 

onze hoogtestage te beginnen. Een weloverwogen opbouw qua hoogte 

met voldoende aandacht voor onze noden en behoeften, is het resultaat.

“Van de woestijn in het noorden 
langs de blauwe wateren van het 
Titicacameer tot de Heilige Vallei 

van de Inca’s, elke uithoek van Peru 
verwondert de reiziger.”

Reisleider Peru
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Locatie Hoogte 
Salta  1 152 meter

Purmamarca 2 206 meter

Salinas Grandes 3 450 – 4 100 meter

Cafayate 1 683 meter

ARGENTINIË

Locatie Hoogte 
Guatemala City 1 500 meter
Atitlán 1 597 meter
Antigua 1 470 meter

GUATEMALA & BELIZE

Locatie Hoogte 
Sucre 2 810 meter

Potosí 4 067 meter

Uyuni 3 650 meter

Ojo de Perdiz 4 600 meter

La Paz 3 640 meter 

Titicacameer 
(Copacabana & Isla del Sol)

3 800 – 4 100 meter

BOLIVIA

Locatie Hoogte 
Mexico City 2 250 meter
Puebla 2 135 meter
Oaxaca 1 555 meter
San Cristóbal de las Casas 2 120 meter

MEXICO

Locatie Hoogte 
Brasília 1 172 meter

Ouro Preto 1 179 meter

BRAZILIË

Locatie Hoogte 
Arequipa 2 335 meter 

Colcavallei 3 600 - 4 910 meter

Titicacameer (Puno) 3 827 meter

Cuzco 3 399 meter 

Heilige Vallei (Urubamba) 2 871 meter

Aguas Calientes 2 040 meter

PERU

Locatie Hoogte 
San Pedro de Atacama 2 408 meter

Lagunas Altiplánicas 
& Geisers van El Tatio

4 200 meter

CHILI

Locatie Hoogte 
Quito 2 850 meter

Otavalo 2 532 meter

Cotopaxi Nationaal Park 3 850 meter

Cuenca 2 560 meter 

Cajas Nationaal Park 3 870 – 4 000 meter

ECUADOR

Locatie Hoogte 
Medellín 1 495 meter 

Popayán 1 737 meter

Puracé Nationaal Park (route Popayán 
naar San Agustín) 

3 343 meter 

San Agustín 1 730 meter 

Bogotá 2 600 meter

COLOMBIA

Lat i jns-Amerika
REIZEN OP HOOGTE
We bevinden ons tijdens onze reizen doorheen Latijns-Amerika vaak 

op hoogte die stelselmatig wordt opgebouwd. Belangrijk om te weten 

is dat het lichaam even de tijd nodig heeft om zich aan te passen. 

Kwaaltjes zoals hoofdpijn of misselijkheid kunnen voorkomen 

worden. Zorg er dus voor dat je je goed hydrateert, geen onnodige 

inspanning doet en voldoende rust. We raden aan hierover extra 

informatie in te winnen bij de huisarts.
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NOORD-AMER IKA 
&  EUROPA

C a n a d a I J s l a n d U S A
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CANADA -WEST
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Stewart
Smithers

Prince George

Jasper
Banff

Calgary

Quadra Island

VancouverTofino

Port Hardy

Prince Rupert

ALASKA

CANADA

PASSAGE TO ALASKA
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 CA01 21.07.21 07.08.21 € 8.890 € 10.790 ◆

21 CA02 06.08.21 23.08.21 € 8.690 € 10.590 ◆

21 CA03 14.08.21 31.08.21 € 8.690 € 10.590 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C A N A D A - W E S T

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Overweldigende natuur
Ongerepte natuur en veel wildernis: Canada is een intense beleving 

voor elke natuurliefhebber. Meteen na aankomst worden we 

verwelkomd door de vele bergpieken van de ontzagwekkende 

Rocky Mountains. We maken meerdere wandelingen met prachtige 

uitzichten op smaragdblauwe gletsjermeren, klaterende watervallen, 

statige bergen en gigantische door gletsjers uitgesleten 

valleien. Misschien poseert een fiere Wapiti, een naar 

bessen zoekende beer, of bezige marmot wel voor onze 

camera? Het tempo is gemoedelijk en de afwisseling is 

groot. Het ene moment genieten we van een picknicklunch 

op een mooie plek, het andere moment verwonderen we 

ons over de grootsheid van de Rockies als we met de 

kabelbaan naar de top van Whistler Mountain worden 

gebracht. 

Een panoramische raftingtocht op de Athabasca rivier 

laat ons dan weer wegdromen terwijl de besneeuwde 

bergtoppen schijnbaar aan ons voorbij schuiven. In Hyder, Alaska, 

vinden we, naast de bijzondere sfeer die eigen is aan afgelegen 

plaatsen, spectaculaire gletsjers en een unieke plek aan een riviertje 

waar we met een beetje geluk grizzly’s kunnen spotten die behendig 

zalmen uit het water vissen. Op Vancouver Island bezoeken we een 

van de laatste stukken gematigd regenwoud op aarde en gaan we 

een keer per boot en een keer per zodiac op zoek naar orka’s en 

bultrugwalvissen terwijl zeeleeuwen ons honkend toejuichen en 

zeearenden zwevend voorbij vliegen.

Heerlijke avonturen beleven
De avonturiers onder ons kunnen tijdens de rondreis deelnemen 

aan drie optionele excursies: met een helikopter over de ijsvelden 

en gletsjers van Mount Robson vliegen, de hoogste berg van de 

Canadese Rockies, in Prince Rupert met een watervliegtuig de ruige 

en uitgestrekte fjorden van de Westkust van Canada ontdekken en 

op Quadra Island met een zeekajak in de rustige wateren van de 

Discovery Islands varen tussen rotseilanden waar zeehonden graag 

vertoeven.

Historisch geladen
Met anders dan anders trekken we door het minder bekende 

noordelijk gedeelte van British Columbia. We maken kennis met 

de verrassende verhalen van de kunstzinnige First Nations en met 

het harde leven van de pelshandelaars die in dit ruige gedeelte van 

Canada probeerden te overleven. Via de Inside Passage - de zeeroute 

tussen de staten Washington en Alaska - varen we tussen eilanden 

met ongerept regenwoud over een historische vaarroute die vroeger 

werd gebruikt door gelukszoekers op zoek naar goud in Alaska. Op 

Quadra Island logeren we bovendien in een lodge die wordt uitgebaat 

door First Nations van de We Wai Kai Nation.

Zorgvuldig samengesteld
Anders dan anders biedt een gevarieerd programma waarin 

de West-Canadese hoogtepunten zoals de indrukwekkende 

Rocky Mountains gecombineerd worden met de minder 

bekende noordelijke route naar Alaska en een uitgebreide 

verkenning van Vancouver Island. We sluiten deze 

natuurreis af in de unieke stad Vancouver, die omhelsd 

wordt door het kustgebergte en de Straat van Georgia. 

Wij reizen met een grote autocar met panoramische ramen 

die ook vlot manoeuvreert over de ruigere grindwegen 

van Alaska. In het noordelijk gedeelte van British 

Columbia verblijven we in de beste hotels die voorhanden zijn maar 

doorgaans niet zo luxueus als we van anders dan anders gewend 

zijn. De sympathieke eigenaars en unieke ligging compenseren dat 

ruimschoots. Tijdens de 12 uur durende boottocht door de Inside 

Passage reserveren we een kajuit per twee kamers. Zo kunnen we 

tijdens deze unieke dag af en toe even rusten. In Tofino verblijven 

we aan een van de mooiste stranden in een prachtige lodge met 

uitzicht op de Stille Oceaan. Kortom, deze rondreis is een aanrader 

voor natuurliefhebbers en fotografen! 

“Geen enkel land ter wereld geeft 
mij het gevoel van absoluut een te 

zijn met de natuur zoals Canada me 
dat telkens opnieuw aanbiedt!”

Reisleider Canada
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USA
Chicago: -7 uur

Colorado, Wyoming, Utah: -8 uur
Arizona: 

zomer: -9 uur
winter: -8 uur

IJSLAND
zomer: -2 uur
winter: -1 uur

Noord-Amerika & 
Europa
TIJDSVERSCHIL

CANADA
Alberta: -8 uur

British Columbia: -9 uur
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KLIMAAT

IJSLAND (RONDREIZEN WINTER)
IJsland kent een koud zeeklimaat. Dankzij het warme zeewater van 

de Atlantische golfstroom wordt IJsland in de winter niet geteisterd 

door extreme kou. De gemiddelde dagtemperaturen liggen dan 

tussen -10°C en 5°C. Er staat wel dikwijls een stevige bries en 

weersomstandigheden wisselen soms snel. De wintermaanden lenen 

zich uitstekend voor de observatie van het noorderlicht. In de periode 

van februari tot april ligt IJsland meestal bedekt onder een prachtig 

sneeuwtapijt. 

CANADA & USA (RONDREIZEN ZOMER)
Canada kent een gematigd zee- en landklimaat en de USA een land-, 

steppe- en woestijnklimaat. De zomertemperaturen in West-Canada 

en Noord-Amerika zijn overwegend vergelijkbaar met onze Europese 

zomers. Tijdens onze rondreis doorheen Canada kan het wat koeler 

en regenachtiger worden in het noordelijk gedeelte van onze 

reisroute. Bergachtige gebieden staan garant voor wisselvallig weer. 

In de USA trekken we door een aantal woestijngebieden waarbij de 

gemiddelde dagtemperatuur zal schommelen tussen 27°C en 32°C. 

’s Nachts kan het echter aanzienlijk afkoelen.
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PASPOORT & VISUM
Formaliteiten voor reizigers met de Belgische nationaliteit: men dient 

in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot ten 

minste zes maanden na terugkeer in België. Het is raadzaam steeds een 

kopie van het paspoort afzonderlijk van het origineel te bewaren tijdens 

de reis. Vergeet ook zeker niet je Europees rijbewijs mee te nemen voor 

de sneeuwscootertocht tijdens de rondreis door IJsland!

Zowel voor Canada als voor de USA is een elektronisch visum vereist. Het 

is belangrijk dat je de eTA (Canada) of de ESTA (USA) zelf en enkel via 

de officiële website aanvraagt. De juiste gegevens vind je terug op de 

bestelbon bij boeking van jouw reis.

Noord-Amerika & 
Europa

8 1



USA
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USA

Denver

Chicago

CodyYellowstone National Park

Grand Teton National Park

Salt Lake City

Arches National Park

Monument Valley
Grand Canyon

Bryce Canyon
Zion National Park

COLTS & CANYONS
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 US01 01.09.21 17.09.21 € 10.390 € 12.790 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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U S A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Parken, parken, parken!
Een vollediger reisprogramma dat de meest bekende Nationale Parken 

in de Rockies, Utah & Arizona aanbiedt, bestaat niet! Niet enkel 

bekende kleppers zoals Yellowstone, Bryce, Zion, Grand Canyon en 

Monument Valley maar ook Arches en Grand Teton National Park 

worden uitgebreid bezocht. Het accent van deze rondreis ligt dan ook 

volledig op de exploratie van de verschillende nationale 

parels. We reizen maar liefst door vijf staten: Illinois, 

Wyoming, Utah, Arizona en Colorado. Een bezoek aan 

deze gebieden vraagt om langere verplaatsingen per bus, 

maar we krijgen er adembenemende landschappen voor 

in de plaats. 

Spectaculaire natuur 
Overal waar we komen worden we getrakteerd op 

spectaculaire natuur en fotogenieke decors: de kleurige 

warmwaterbronnen en onstuimige geisers van Yellowstone, 

het indrukwekkende bergmassief van Grand Teton (een 

deel van de Rocky Mountains), de buitenaards uitziende 

rotsformaties in Bryce, de geologische hoogstandjes in 

Zion, de beroemde haardspeldbocht Horseshoe Bend in 

de Colorado River, de fenomenale panorama’s over de 

Grand Canyon en natuurlijke rotsbogen in Arches National 

Park. Ook dieren zoals bizons, wapiti’s, beren en arenden kunnen 

we er spotten. Tijdens deze reis maken we meerdere prachtige 

wandelingen. Ook verkennen we de natuur via een rustige 

panoramische rafting op de Snake River in Grand Teton en optioneel 

is zelfs een helikoptervlucht over de Grand Canyon mogelijk.

Culturele hoogtepunten
Niet alleen natuur van de bovenste plank, maar ook couleur locale 

en ja, geschiedenis, vinden we op deze route. De Windy City Chicago 

zal ons verrassen met zijn architectuur, jazz en blues. In het Buffalo 

Bill Historical Center leren we meer over Buffalo Bill alias William 

Frederick Cody. In Salt Lake City komen we te weten waarom deze 

stad de mormonenhoofdstad van de wereld is en in Monument Valley 

laat een Navajo gids ons kennismaken met de eeuwenoude inheemse 

cultuur van muziek en spiritualiteit.

Unieke logies midden in natuur
We kiezen zoveel mogelijk voor hotels en lodges die geïntegreerd 

zijn in de natuur (vaak in de nationale parken zelf), zodat 

we ten volle kunnen genieten van deze onvergetelijke 

ervaring. De accommodaties zijn nauwkeurig geselecteerd 

en ideaal gelegen voor onze uitstappen. Omdat we vaak 

door afgelegen gebieden rijden en er niet altijd degelijke 

restaurants in de parken voorhanden zijn, worden er ook 

picknicklunches voorzien. 

Duurzame insteek
De Amerikaanse Nationale Parken zijn enorm met 

natuurbehoud- en conservatie bezig en worden beschermd 

door hun eigen National Park Service. We zien erop 

toe dat we nergens afval achterlaten uit respect voor 

de biodiversiteit. Een eigen drinkfles kan goed van pas 

komen aangezien in bijna alle parken op strategische 

plekken drinkwaterfonteinen staan. Ook blijven we op 

de aangeduide wandelpaden, zo ontzien we de fragiele 

natuur en worden we vanzelf langs het mooiste in de omgeving 

geleid. Deze uitgebreide rondreis, waar we langs de mooiste plekjes 

van The Wild West worden gebracht, zal nog lang nazinderen.

“Ik ben gewoonweg verliefd op de 
ongelofelijke verscheidenheid in 

natuurlijk spektakel van deze reis! 
Gekruid met wat cultuur en een brok 
geschiedenis is dit voor mij een van 

de mooiste natuurreizen in onze 
brochure.”

Reisleider USA
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Noo r d - Ame r i k a  &  Eu r o pa

Er zijn geen specifieke inentingen vereist. We raden aan de gebruikelijke medicijnen mee 

te nemen en een kleine reisapotheek samen te stellen met onder andere een middel tegen 

keelpijn, verkoudheid en darmstoornissen. Veel medicatie die in Europa vrij verkrijgbaar is, 

kan ter plaatse slechts met een doktersattest worden bekomen.

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

in Antwerpen (afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be).

IJSLAND

Gezien de koude temperaturen in IJsland tijdens de winter is warme winterkleding (bij voorkeur in 

laagjes) een must. Ook regenkleding is een vereiste. Handschoenen, sjaal, een muts die de oren goed 

bedekt en een warme winterjas zijn een aanrader. Stevige wandelschoenen en winterschoenen met een 

goed geprofileerde zool zijn noodzakelijk. Ook een klein rugzakje voor de daguitstappen is handig om op 

bepaalde dagen je picknicklunch mee te dragen. Vergeet ook zeker geen zwemkleding in de handbagage 

te stoppen voor de uitstap naar de warmwaterbronnen op de dag van aankomst in IJsland.

CANADA & USA

Luchtige vrijetijdskledij is een troef. Met jeans, t-shirts, shorts en degelijke stapschoenen met profiel ben 

je goed uitgerust om dit land te bezoeken. We raden aan vooral losse kledij te voorzien als bescherming 

tegen muggen. Sprays en lotions tegen deze vervelende beestjes kan je best voorzien in je reiskoffer. Een 

warme trui en een windjack zijn aanbevolen mits het ’s avonds toch aanzienlijk kan afkoelen. Ook een 

zonnecrème met hoge beschermingsfactor (hoogtezon!), zonnebril, hoed met eventueel muggengaas 

en kleine rugzak voor de wandelingen zijn aangeraden. In Canada kan het weer in de bergen en aan de 

Westkust zeer wisselvallig zijn, dus voorzie best ook degelijke regenkledij. 

GEZONDHEID KLEDING

Tetanus - difterie 
- kinkhoest

Polio Mazelen - bof - 
rubella

Canada Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
IJsland Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
USA Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen

Gebruikelijke medicijnen, 
middel tegen keelpijn, 

verkoudheid en 
darmstoornissen 

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella

Goede muggenspray  
met DEET

Goede zonnecrème
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Vik

IJSLAND

SelfossKeflavik

Reykjavik

Akureyri
Myvatn

ELDUR OG IS
8-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 IC01 20.02.22 27.02.22 € 5.960 € 6.690 ◆

21 IC02 27.02.22 06.03.22 € 5.960 € 6.690 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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I J S L A N D

Wat maakt deze reis anders dan anders?
IJsland in de winter
We kiezen resoluut voor een exclusieve rondreis naar IJsland in 

de wintermaanden om kennis te maken met de wondermooie 

natuurpracht. Vanaf midden februari zijn de dagen al langer dan in 

België en zorgen de lange schemeringen voor een prachtige lichtinval. 

Het hele land is dan bedekt met een wit sneeuwtapijt waar we in een 

magische wintersfeer indrukwekkende bevroren watervallen, met 

sneeuw bedekte bergtoppen en uitgestrekte gletsjers ontdekken. We 

komen na het ondergaan van de zon volledig tot rust in de 

gezellige warme sfeer van onze zeer comfortabele hotels.  

Elfen en trollen
De bijzondere natuurverschijnselen in IJsland liggen aan 

de basis van het geloof in bovennatuurlijke wezens zoals 

het ‘verborgen volk’ om mysterieuze gebeurtenissen te 

verklaren. Zo maken versteende trollen, elfen die onder 

rotsen in de bergen wonen, integraal deel uit van het 

dagelijkse leven van de IJslanders. En elfendetectives worden nog 

steeds ingeschakeld vooraleer bouwprojecten worden uitgevoerd om 

te kijken of er zich geen woonplaatsen van feeën, dwergen en andere 

mystieke wezens bevinden. We luisteren tijdens onze rondreis naar 

fascinerende volksverhalen die de bizarre landschapsvormen verklaren. 

Genieten in warmwaterbaden
We beleven een essentiële IJslandse ervaring en laten ons 

verwennen in geothermische warmwaterbronnen, een traditie die 

teruggaat tot in de tijd van de Vikingen! In de Blue Lagoon worden 

we verwend met een silica-moddermasker en een lekkere cocktail 

terwijl we vanuit de warmwaterbronnen van Myvatn een prachtig 

uitzicht over het nabijgelegen meer hebben. Het hele eiland is een 

hotspot van vulkanische activiteit met borrelende modderpoelen, 

geisers, dampende fumarolen, uitgestrekte lavavelden en actieve 

vulkanen. We ontdekken de woeste kracht van het land van vuur 

en ijs, de enige plek ter wereld waar de Mid-Atlantische Rug of de 

scheiding tussen de tektonische platen boven water ligt.

 

Avontuur in het land van vuur en ijs
Het  ruige landschap vraagt om alternatieve vervoersmiddelen om de 

mooiste plekjes te bereiken. In de uitgestrekte sneeuwlandschappen 

van Myvatn Nationaal Park gaan we op avontuur met een superjeep 

die zich perfect een weg weet te banen door het uitdagende terrein. 

Ook een sneeuwscootertocht naar de meest indrukwekkende 

waterval van het eiland, de Detifoss, mag niet ontbreken! We 

zitten met twee personen op de scooter en als bestuurder heb je 

een geldig Belgisch autorijbewijs nodig. We ruilen onze 

sneeuwscooter in voor een korte gletsjerwandeling met 

sneeuwschoenen om het spectaculaire uitzicht op de 

waterval te bewonderen.  

Op zoek naar de Aurora Borealis
IJsland is een van de beste plekken ter wereld om het 

noorderlicht te spotten, omdat er zo weinig licht- en 

luchtvervuiling is. De groene slierten van het poollicht 

zijn het best zichtbaar in de wintermaanden. Tijdens avondexcursies 

gaan we op jacht naar dit wonderbaarlijke natuurfenomeen. Onze 

hotels in Selfoss en Myvatn zijn dankzij hun afgelegen locatie ook 

de uitgelezen plekken om, met wat geluk, elke avond te kunnen 

genieten van dit adembenemende spektakel.

“Onze rondreis door IJsland doet 
je beseffen hoe overweldigend de 
kracht van de natuur kan zijn!”

Reisleider IJsland
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20kg 10kg

BAGAGE & SEATING
Per persoon wordt 1 reiskoffer van maximum 20 kilogram (IJsland) 

of maximum 23 kilogram (Canada & USA) toegestaan. De maximale 

afmeting is 158 centimeter in totaal (lengte+breedte+hoogte). Ook 

mag je één stuk handbagage per persoon in de cabine meenemen 

dat je in de bagagebak of onder de stoel kan plaatsen. De maximale 

afmeting is 115 centimeter in totaal (lengte+breedte+hoogte) met 

een maximumgewicht van 10 kilogram (IJsland) of 12 kilogram 

(Canada & USA). Gelieve bij de reisdocumenten de voucher na te 

kijken voor de exacte toegestane bagagelimieten die van toepassing 

zijn voor de rondreis. 

We raden steeds aan om reservekleding en toiletgerief in de handbagage 

te voorzien in het geval er een vertraging op de bagage zou plaatsvinden. 

Hou er verder altijd rekening mee dat scherpe voorwerpen, zoals 

nagelschaartjes of vijlen, pincetten, zakmessen, paraplu’s, enzovoort 

niet in de handbagage toegestaan zijn. Taksvrije aankopen, batterijen 

en powerbanks daarentegen, moeten zeker mee in de handbagage. 

Let wel op: er is voor reizen naar Canada en USA een beperking op het 

vervoer van lithiumbatterijen. Een beperkt aantal reservebatterijen mogen 

in hun originele verpakking in de handbagage getransporteerd worden. 

Smartbags die geen verwijderbare batterij hebben, kunnen niet meereizen. 

Een Europese richtlijn legt een aantal zware beperkingen op wat betreft 

vloeistoffen in de handbagage. Zo mag je voor Canada & USA per reiziger, 

ouder dan 21 jaar, maximum één liter drank in flessen meenemen.

Verder zijn er in de grote meerderheid van de hotels in IJsland geen 

bagagedragers aanwezig zijn en moeten we zelf de koffers naar de 

kamer meenemen. 

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit een 

voorwaarde voor boeking kan zijn.

Noord-Amerika & Europa
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De aankoopprijs van foto- en filmmateriaal is vergelijkbaar met de 

prijs in België. Nochtans raden wij aan zoveel mogelijk materiaal van 

hieruit mee te nemen. Je gsm is op sommige plaatsen en afhankelijk 

van je provider en het type toestel bruikbaar. Kijk goed na of de 

mobiele data van de gsm uit staat om woekertarieven te vermijden. 

De meeste hotels beschikken over wifi in de publieke ruimtes en 

meer en meer ook in de kamers. Afhankelijk van het hotel wordt 

het gebruik van internet gratis of tegen een kleine vergoeding 

aangeboden. In de afgelegen gebieden is de snelheid en/of werking 

van het internet niet altijd optimaal.

Land Netnummer
Canada +1
IJsland +354
USA +1

FOTO, GSM & INTERNET

Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de contactdozen 

kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT

Land Elektrische spanning Type 
Canada 120 Volt A, B
IJsland 230 Volt C, F
USA 120 Volt A, B

A B C F
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Noord-Amerika & Europa

De gangbare munt kan steeds op voorhand aangekocht worden bij de banken in België. 

Tijdens de reis doorheen IJsland kan je euro’s zonder problemen omwisselen naar de lokale 

munt. Aangezien wij tijdens de reis doorheen Canada en de USA vaak op afgelegen plaatsen 

verblijven, raden wij echter aan om reeds in België dollars te kopen. Overal kan je betalen 

met kredietkaarten zoals Visa, MasterCard en American Express. Hou er rekening mee dat de 

weergegeven prijzen in de USA steeds zonder taks en service zijn, waardoor de uiteindelijke 

rekening steeds hoger is dan verwacht. Ook bier en wijn zijn hier aanzienlijk duurder dan 

in België. Het is steeds belangrijk om je bank over je reis te informeren, zodat je bank- en 

kredietkaarten geactiveerd kunnen worden voor buitenlands gebruik.

GELDZAKEN

Land Munteenheid Wisselkoers (24.09.20)
Canada Canadese dollar (CAD) 1 EUR = 1,55 CAD
IJsland IJslandse kroon (ISK) 1 EUR = 160,93 ISK
USA Amerikaanse dollar (USD) 1 EUR = 1,16 USD
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OCEAN IË
A u s t r a l i ë N i e u w - Z e e l a n d
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AUSTRA L I Ë
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Grampians National Park

Alice Springs

Port Campbell

Freycinet
Cradle Mountain

LACH VAN DE KOOKABURRA
23-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 TA01 29.10.21 20.11.21 € 9.590 € 11.650 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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A U S T R A L I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Van miljoenensteden tot de Outback
Welcome Down Under! Het grootste land van Oceanië is er een 

van contrast en variatie. We maken kennis met hippe metropolen 

Sydney en Melbourne, doorkruisen woestijnlandschappen en 

trotseren tropisch regenwoud. We nemen de bus, de boot, 

het vliegtuig en waterliefhebbers kunnen zelfs gaan 

snorkelen. Gevarieerder kan haast niet! We ontdekken 

verschillende ecosystemen en fauna & flora. Zo verkennen 

we Blue Mountains National Park, aanschouwen we het 

grootste koraalrif ter wereld alias Great Barrier Reef, 

gaan we wandelen in Red Centre, rijden we de prachtige 

ruige kustlijn van Great Ocean Road af en ontmoeten 

we heel wat Australische inheemse dieren zoals koala’s, 

wombats, emoes, kangoeroes en misschien wel de 

Tasmaanse duivel op Tasmanië!

Aboriginal cultuur
Australië is onlosmakelijk verbonden met de Aboriginal 

cultuur. De Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners 

van Australië, kwamen meer dan 60.000 jaar geleden 

aan vanuit Zuidoost-Azië. Ze verspreidden zich over het continent 

in talrijke stammen en clans, elk met hun eigen gewoontes en 

legendes. Ze geloven dat spiritualiteit, cultuur en de zorg voor het 

land hen met elkaar verbindt tot in het oneindige. Dit geloofssysteem, 

dreamtime, staat voor het begin van alle kennis, de schepping, het 

heden en de toekomst. In de dreamtime stories worden verhalen 

verteld van de vooroudergeesten die van de aarde opstegen als 

planten, dieren en mensen om de aarde vorm en leven te geven. 

Later trokken deze geesten zich terug in kloven, bergen, rivieren 

en bomen, maar allemaal op duidelijke herkenningspunten die tot 

op vandaag heilige plaatsen zijn. In Uluru National Park bezoeken 

we enkele van die plaatsen. We zien rotstekeningen en leren over 

de cultuur en de benaming van deze magische plekken. Aboriginals 

beschouwen zichzelf als bewakers van het geologische wonder dat ze 

van hun voorouders hebben geërfd en dat we met eigen ogen zullen 

aanschouwen: Uluru of Ayers Rock.

           Culinair genieten  
Tijdens deze reis kiezen we er bewust voor om niet alle 

lunches en diners inclusief het programma op te nemen. 

Zo hebben we keuzevrijheid en de kans om zelf culinaire 

parels te ontdekken. In de grote steden zoals Sydney zijn 

zelfs heel wat sterrenrestaurants. Onze reisleider heeft 

dankzij jarenlange ervaring tal van aanraders die we zelf 

kunnen uitproberen.

Tasmanië, weg van de platgetreden paden
Maar een nachtboot of een vlucht verwijderd van het 

vasteland van Australië, ligt Tasmanië geïsoleerd in de 

Tasmanzee. De isolatie van het eiland maakt dat Tasmanië 

een eigen karakter en een ongerepte wildernis heeft. We 

krijgen pure natuur voorgeschoteld en maken kennis met 

deze natuurpracht in het bloedmooie Cradle Mountain en 

in Freycinet National Park. Aan de voet van de imposante Mount 

Wellington vinden we het hippe Hobart, de hoofdstad van Tasmanië. 

Met dit stukje ongekend Australië sluiten we onze uitgebreide 

ontdekkingsreis in schoonheid af.

“De lach van de Kookaburra.  
Hij vliegt niet veel maar je hoort hem 

lachen! Deze grootste ijsvogel ter 
wereld en carnivoor gaan we  

in The Grampians zeker in  
veelvoud spotten.”

Reisleider Australië
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Ocean i ë

AUSTRALIË
In Australië zijn er verschillende klimaatzones. Het noorden van 

Queensland en het noorden van Northern Territory hebben een 

tropisch, warm klimaat en een regenseizoen dat loopt van eind 

november tot en met april. In het Red Center (Uluru = Ayers Rock) 

is het van mei tot oktober aangenaam vertoeven en valt er zelden 

regen. Sydney kent een gematigd klimaat. De meeste regen valt 

hier van januari tot en met juni.

NIEUW-ZEELAND
De seizoenen in Nieuw-Zeeland zijn tegenovergesteld aan die van ons. 

Is het hier winter, dan is het in Nieuw-Zeeland zomer. De winters 

zijn milder dan bij ons en de zomers nooit té warm. Nieuw-Zeeland 

kent verschillende klimaatzones. Het zuiden is gematigd, het noorden 

eerder subtropisch. Gebieden ten westen van de gebergten zijn 

vochtiger dan de oostelijke. Belangrijk om te onthouden is dat er wel 

eens vier seizoenen op een dag kunnen voorkomen.

KLIMAAT & TIJDSVERSCHIL

AUSTRALIË
Northern Territory (Uluru - Alice Springs)

Zomer: +8:30 uur
Winter: +9:30 uur

Queensland (Cairns)
Zomer: +9 uur

Winter: +10 uur
New South Wales (Sydney) - Victoria 

(Melbourne) - Tasmania
Zomer: +10 uur
Winter: +9 uur

NIEUW-ZEELAND
Zomer: +12 uur
Winter: +10 uur
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NIEUW-ZEELAND
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Christchurch

Dunedin
Te Anau

Milford Sound

Queenstown

Wanaka Mount Cook 
National Park

Franz Josef Glacier

Punakaiki

Abel Tasman
National Park

Nelson Wellington

Taupo
Tongariro

Rotorua

Auckland

NIEUW - ZEELAND

AOTEAROA
22-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 NZ01 28.10.21 18.11.21 € 9.290 € 11.290 ◆

21 NZ02 18.11.21 09.12.21 € 9.290 € 11.290 ◆

21 NZ03 03.03.22 24.03.22 € 9.290 € 11.290 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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N I E U W - Z E E L A N D

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Ongerepte natuurpracht en adembenemende 
landschappen
Tijdens deze complete en originele Aotearoa (of ‘land van de lange 

witte wolk’) rondreis verkennen we uitgebreid de mooiste nationale 

parken en de intense natuurpracht van het noorder- en zuidereiland. 

Via zorgvuldig geselecteerde en zeer afwisselende wandelingen, 

talrijke inclusieve bezoeken, spectaculaire ritten en prachtige 

boottochten beleven we telkens weer een ander stukje Nieuw-

Zeeland. We ontdekken indrukwekkende fauna en flora en leren 

meer over de fascinerende elementen van de Maori-cultuur.

Wandelingen in Rotorua brengen ons oog in oog met 

bubbelende modderbaden en geisers, we worden omringd 

door majestueuze vulkanen in Tongariro National Park, en 

verkennen per boot en te voet de magnifieke kustlijn van 

het Abel Tasman National Park. We volgen de onvolprezen 

West Coast, wandelen tot aan de Franz Josef gletsjer en in 

Milford Sound maken we een adembenemende cruise. De 

fjorden overweldigen hier met hun loodrechte rotswanden, 

door regenwoud overwoekerde dalen en watervallen die zich 

honderden meters naar beneden storten. Nog een hoogtepunt, 

letterlijk, aangezien het de hoogste berg van Nieuw-Zeeland 

is, is de machtige Mount Cook die door de Maori met veel 

respect Aoraki of Wolkenkliever wordt genoemd. 

Verrassende avifauna
Uiteraard zal ook fauna niet ontbreken tijdens deze reis. Denk aan 

dolfijnen, pelsrobben, pinguïns en wie weet zelfs een walvis. Een 

bezoek aan het Zealandia Eco Sanctuary in Wellington toont ons 

dan weer heel wat inheemse en zeldzame vogelsoorten zoals de 

Takahe, de Kaka, de Tui of de Hihi. En in het noctuarium in Rotorua 

begroeten we de bekende Nieuw-Zeelandse nachtvogel, de Kiwi. Voor 

de grootste zeevogel ter wereld, de Koningsalbatros, maken we een 

Wildlife Cruise vlakbij het mooie Otago-schiereiland. 

Maori-cultuur & moderne steden
De Maori of ‘tangata whenua’ is de inheemse bevolking en zijn de 

eerste inwoners van Nieuw-Zeeland. Al meer dan 1.000 jaar noemen 

zij Nieuw-Zeeland hun thuisland. De Maori-geschiedenis en -cultuur 

zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van het dagdagelijkse leven 

in Nieuw-Zeeland. Een bezoek aan een Maori-gemeenschap en onze 

deelname aan een Maori-avond in Rotorua leren ons hierover meer. 

Wie durft kan deelnemen aan de ondertussen wereldbekende haka. 

Samen genieten we ook van een heerlijke hangi, een traditionele 

Maori maaltijd. Naast de traditionele Maori cultuur maken we ook 

kennis met het moderne Nieuw-Zeeland. In Auckland genieten we 

vanop de Sky Tower van een zicht op deze metropool, het silhouet 

wordt bepaald door de uitgedoofde Rangitotovulkaan en de Harbour 

Bridge die het turkooizen water van de Waitemata overspant. De 

gezellige hoofdstad Wellington verrast met hippe buurten, cafeetjes 

en restaurants en het schitterende Te Papamuseum. Ook de hoofdstad 

van het avontuur, Queenstown, is niet weg te denken tijdens deze 

uitgebreide verkenning van Nieuw-Zeeland.

Comfortabele vluchtverbindingen en accommodaties
Zeer bewust kiezen we ervoor om op de best mogelijke manier 

naar Nieuw-Zeeland te reizen. We gaan immers voor een 

comfortabele vluchtverbinding en maken een deugddoende 

tussenstop in Azië. Hier komen we in ons hotel tot rust 

en hebben we tijd om even op stadsverkenning te gaan. 

Overnachten doen we waar het kan in het hart van 

de nationale parken, met zicht op meren of omringd 

door bergen of vulkanen. In de steden logeren we op 

weldoordachte locaties.

De Tiaki Promise
Met anders dan anders Nieuw-Zeeland verkennen betekent 

op een respectvolle manier reizen. Een belofte van ons 

allemaal om te handelen als een beschermer van het 

land, de zee, de natuur. Door veilig te reizen met een 

open geest, hart, respect voor de natuur, de mensen en de 

cultuur. Dit noemt men in Nieuw-Zeeland de Tiaki Promise, letterlijk 

de belofte te zorgen en beschermen. Nieuw-Zeeland met anders dan 

anders bezoeken is dag in dag uit getrakteerd worden op intense 

natuurbelevingen!

“Nieuw-Zeeland is oneindig 
kijken naar en genieten van de 
overweldigende natuurpracht. 
Elke dag nieuwe impressies en 

belevenissen en samenhorigheid 
tussen mens en natuur.”

Reisleider Nieuw-Zeeland
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Ocean i ë

Formaliteiten voor deelnemers met de Belgische nationaliteit: je dient 

in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot 

ten minste zes maanden na terugkeer in België. We raden je aan 

om steeds een kopie van je paspoort afzonderlijk van het origineel 

te bewaren.

Voor Australië is een elektronisch visum (eTA) vereist. Dit eTA kan 

kosteloos verkregen worden via je reisagent of anders dan anders. 

Voor Nieuw-Zeeland is ook een elektronisch visum (eTA) vereist. Dit 

is niet kosteloos en dien je zelf aan te vragen. Het is belangrijk dat je 

deze enkel via de officiële website aanvraagt. De juiste gegevens vind 

je terug op de bestelbon bij boeking van jouw reis.

Deze eTA’s worden elektronisch verbonden aan je internationaal 

paspoort. We vragen echter ook de bevestiging ervan af te drukken 

en mee te brengen naar de luchthaven.

PASPOORT & VISUM

De gezondheidsvoorzieningen in Australië en Nieuw-Zeeland voldoen ruimschoots 

aan de Europese normen. Als je medische bijstand nodig hebt of dient te worden 

gehospitaliseerd kunnen de kosten hiervan echter wel oplopen. Let op: medicatie 

die in Europa enkel met doktersbewijs verkregen kan worden, is ook in Australië 

en Nieuw-Zeeland vaak enkel op voorschrift verkrijgbaar. Het wordt aangeraden een 

medische verklaring of geneesmiddelenoverzicht mee te nemen waarop de generische 

namen staan van de medicijnen die u moet nemen. Het leidingwater in Australië en 

Nieuw-Zeeland is over het algemeen van uitstekende kwaliteit en dus geschikt als 

drinkwater. Indien het leidingwater niet drinkbaar is, staat het meestal aangegeven.

Gele koorts Tetanus 
- difterie - 
kinkhoest

Polio Mazelen - 
bof - rubella

Australië Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
Nieuw-
Zeeland

Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

-  Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land 

waar gele koorts voorkomt 

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde in Antwerpen (afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar 

www.wanda.be).

GEZONDHEID

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella

Goede zonnecrème
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In het algemeen wordt er per persoon één reiskoffer van 

maximum 23 kilogram toegestaan op de internationale vluchten. 

Wegens lokale wetgeving in Nieuw-Zeeland wordt er per 

persoon een reiskoffer van maximum 20 kilogram toegestaan. 

De som van de zijden mag niet meer zijn dan 158 centimeter 

(lengte+breedte+hoogte). Verder mag je één stuk handbagage van 

maximum 7 kilogram per persoon in cabine meenemen die je in de 

bagagebak of onder de stoel kan plaatsen. Bij Australië raden we 

aan om hiervoor een zacht model te gebruiken. Bij Nieuw-Zeeland 

telt een handtas of laptoptas niet mee als één stuk bagage en ook 

hier adviseren we om een rugzak/zacht model mee te nemen en 

geen trolley. Gelieve bij je reisdocumenten je voucher na te kijken 

voor de exacte toegestane bagagelimieten die van toepassing zijn 

voor je rondreis.

We raden steeds aan om reservekleding en toiletgerief in de 

handbagage te voorzien in het geval er een vertraging op de bagage 

zou plaatsvinden. Hou er verder altijd rekening mee dat scherpe 

voorwerpen, zoals nagelschaartjes of vijlen, pincetten, zakmessen, 

paraplu’s, enzovoort niet in de handbagage toegestaan zijn. 

Ook batterijen en powerbanks moeten zeker mee in de handbagage. 

Een Europese richtlijn legt een aantal zware beperkingen op wat betreft 

vloeistoffen in de handbagage. Gelieve je hierop dan ook voor te bereiden.

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit 

een voorwaarde voor boeking kan zijn. 

20kg 7kg

BAGAGE & SEATING
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Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de contactdozen 

kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT

Land Elektrische spanning Type 
Australië 230/240 Volt I
Nieuw-Zeeland 230/240 Volt I

Vrijetijdskledij voor alle seizoenen is aangewezen. Luchtige kledij, 

zwemkledij, een warme trui of fleece, regenkleding en stevige 

wandelschoenen met profiel zijn aan te raden. Een degelijke 

(winddichte) jas is ook noodzakelijk. Door de sterke UV-straling 

zijn een zonnebril, hoofddeksel en zonnebrandcrème met 

hoge beschermingsfactor een must. Een kleine rugzak voor de 

wandeltochten en uitstappen kan handig zijn. 

KLEDING

I

Ocean i ë
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FOTO, GSM & INTERNET

ROKEN
Roken in Australië en Nieuw-Zeeland mag slechts in beperkte 

openbare plaatsen en er wordt duidelijk aangegeven waar het wel 

of niet mag. Om het roken terug te dringen heeft de regering in 

Nieuw-Zeeland een hoge belasting op sigaretten ingesteld. De prijs 

bedraagt nu circa 20 tot 30 Nieuw-Zeelandse dollar per pakje. Verder 

kent Nieuw-Zeeland strenge douaneregels en mogen er maximaal 50 

sigaretten per persoon ingevoerd worden in Nieuw-Zeeland.

Het is zeer belangrijk om je bank over je reis te informeren, zodat je 

bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen worden voor buitenlands 

gebruik. Creditcards, zoals American Express, MasterCard en Visa 

worden over het algemeen overal geaccepteerd, behalve in de 

afgelegen dorpen. Let wel op indien je betaalt met creditcard kan er 

een toeslag aangerekend worden. 

Op goederen en diensten wordt in Nieuw-Zeeland een omzetbelasting 

van 15% geheven. Deze ‘Goods and Service Tax (GST)’ is al inbegrepen 

in de vermelde prijzen en kan niet worden teruggevorderd. 

Foto- en filmmateriaal is ter plaatse te verkrijgen, maar vanwege 

de prijs raden we aan zoveel mogelijk materiaal van hieruit mee 

te nemen. Je gsm is doorgaans overal bruikbaar in Australië en 

Nieuw-Zeeland. Op bepaalde afgelegen plaatsen kan de ontvangst 

of werking echter wel beperkt of onderbroken zijn. De meeste 

hotels beschikken over wifi in de publieke ruimtes en vaak ook in 

de kamers. Afhankelijk van het hotel wordt het gebruik van internet 

gratis of tegen een kleine vergoeding aangeboden. 

Land Netnummer
Australië +61
Nieuw-Zeeland +64

GELDZAKEN

Land Munteenheid Wisselkoers 
(24.09.20)

Australië Australische dollar  

(AUD)

1 EUR = 1,64 AUD

Nieuw-
Zeeland

Nieuw-Zeelandse dollar  

(NZD)

1 EUR = 1,77 NZD

O c e an i ë
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Maun

Kasane
Livingstone

Victoria Falls

Okavango Delta

Johannesburg

ZAMBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

ZUID-AFRIKA

Chief’s Island

ZAMBEZI ,  CHOBE EN OKAVANGO
12-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 BA02 17.03.21 28.03.21 € 8.440 € 8.590 ■

21 BA01 26.07.21 06.08.21 € 14.490 € 19.990 ◆

21 BA02 02.12.21 13.12.21 € 7.990 € 7.990 ◆

21 BA03 19.03.22 30.03.22 € 7.990 € 7.990 ◆

22 BA01 09.04.22 20.04.22 € 9.390 € 11.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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B O T S W A N A  &  Z A M B I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Unieke natuur- en safaribelevingen
Voor ervaren reizigers die uitzonderlijke belevenissen hoog in het 

vaandel dragen, is deze exclusieve fly-in dé perfecte manier van 

rondreizen. Tijdens deze fascinerende natuurreis aanschouwen 

we Afrika in al zijn puurheid. Beide bestemmingen zijn een waar 

paradijs om wildlife te spotten en we geven ons maar al te graag 

volledig over aan deze overweldigende wildernis. We verblijven 

in luxueuze accommodaties die niet omheind zijn en waar dieren 

vrij kunnen bewegen. Als hoogtepunten kunnen tellen: 

de wereldberoemde en machtige Victoriawatervallen -– 

door de locals genaamd Mosi-oa-Tunya ofwel de rook die 

dondert – en het rijk der olifanten alias Chobe Nationaal 

Park, dat een populatie van maar liefst 150.000 olifanten 

telt. Onvergetelijke safarimomenten beleven we in het 

unieke ecosysteem van de Okavango Delta (Unesco 

werelderfgoed), het Moremi Game Reserve en op Chief’s 

Island, beter bekend als de ‘predator capital’ van Botswana. 

Ongerepte safari’s te land, vanop de rivier én  
in de lucht
In Botswana nemen ervaren bushpiloten ons mee op drie 

binnenlandse panoramische vluchten in kleinere propellervliegtuigen 

(type Cessna) waarbij we landen op de landingsbaan van onze 

luxueuze lodges en safarikampen. Onze natuurervaring is hierdoor 

zó puur en ononderbroken. Deze toestellen vliegen vrij laag en 

daarom kunnen we grote dieren goed spotten. Bovendien leveren 

deze vluchten schitterende foto’s op van de magische Okavango 

Delta en haar uitlopers, een gebied  dat maar liefst tussen de 6.000 

en 15.000 km² groot is en een waar paradijs voor allerlei dieren in 

hun natuurlijke habitat. De delta dankt haar naam aan de Okavango 

rivier (Kavango) die stroomt van de Angolese hooglanden, over de 

Caprivistrook in Namibië tot in de Kalahariwoestijn. Als het in het 

hooggebergte van Angola regent, dan beweegt dit water zich naar 

de Okavango Delta. Het water doet er ongeveer vier maanden over 

om de reis tussen het hooggebergte en de delta af te leggen. Tussen 

de maanden juni en augustus bereikt het water het hoogtepunt.

Daarnaast genieten we van 4x4 jeepsafari’s (6 personen per jeep), 

bootsafari’s bij zonsondergang op de Zambezi en Chobe rivier, 

traditionele mokoro (uitgeholde boomstam) boottochten en optionele 

begeleide natuurwandelingen. Een safarivlucht per helikopter over de 

Delta aan Chief’s Camp is ook een onvergetelijke optie en maakt 

onze de safaribeleving compleet. Al deze activiteiten zorgen voor 

intense en unieke natuurervaringen waar we zo dicht mogelijk bij al 

die dierenpracht komen! Lokale Engelstalige bushgidsen begeleiden 

alle safari-activiteiten en onze Afrikaanse- of Nederlandstalige 

reisleider zal zich zoveel en zo goed mogelijk ter beschikking stellen 

van de hele groep en afwisselend plaatsnemen in de 4x4 jeeps. 

Bijzondere en luxueuze lodges en camps op 
toplocaties
We verblijven in prachtige en kleinschalige lodges en 

camps op absolute toplocaties waar we elke dag in de 

watten worden gelegd en waar we ons vlakbij het wild 

(zonder omheiningen en ver weg van het massatoerisme) 

bevinden. Zo verblijven we in de Okavango Delta in het 

exclusieve Sanctuary Stanley’s Camp, in een privégebied 

van 260.000 hectare groot, pal aan het Moremi Game 

Reserve. Hier is de kans groot om katachtigen zoals 

hyena’s, jachtluipaarden en jakhalzen te spotten. Op Chief’s Island 

logeren we in een ander luxueus kamp in een privéconcessie in het 

exclusieve Mombogebied, het Sanctuary Chief’s Camp. Dit camp 

wordt al jaren door Condé Nast Travel & Leisure uitgeroepen tot 

een van de top luxe safarikampen in heel Botswana.  Denk aan 

excellente service, lekkere gastronomie en zicht op uitbundige 

natuur en jagende cheetahs en leeuwen: onvergetelijk!

“Zo dicht bij olifanten, buffels, 
zebra’s en ander wildlife kom je 

nergens anders in Afrika!”
Reisleider Botswana & Zambia
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Afr ika
TIJDSVERSCHIL

Land Winter  Zomer
Botswana +1 uur +0 uur
Ethiopië +0 uur +1 uur 
Kenia +2 uur +1 uur
Madagaskar +2 uur +1 uur
Namibië +1 uur +0 uur
Oeganda +2 uur +1 uur
Tanzania +2 uur +1 uur
Zambia +1 uur +0 uur
Zimbabwe +1 uur +0 uur
Zuid-Afrika +1 uur +0 uur

BOTSWANABOTSWANA

ZUID-AFRIKAZUID-AFRIKA

ZIMBABWEZIMBABWE
MADAGASKAR

ZAMBIAZAMBIA

NAMIBIËNAMIBIË

ETHIOPIËETHIOPIË

KENIAKENIA
OEGANDAOEGANDA

TANZANIATANZANIA
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Addis Abeba

Hawassa

Arba Minch

Simien Mountains
National park

Gondar

Bahir Dar

Lalibela

Axum

Turmi

ETHIOPIË

OORSPRONG VAN DE BLAUWE NIJL
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 ET03 14.02.21 28.02.21 € 5.190 € 5.490 ■

21 ET02 16.10.21 02.11.21 € 5.590 € 6.490 ◆

21 ET03 13.11.21 30.11.21 € 5.590 € 6.490 ◆

21 ET04 19.02.22 08.03.22 € 5.590 € 6.490 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 15

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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E T H I O P I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Orthodox christendom
Ethiopië is een ware schatkamer voor cultuurminnaars. Dankzij 

paleontologische vondsten zoals Lucy, wordt dit land vaak beschouwd 

als de wieg van de mensheid. Sinds de 25e eeuw voor Christus 

brachten de Egyptenaren verslag uit van hun handelsexpedities 

naar het ‘land van punt’. Door haar strategische ligging in de hoorn 

van Afrika, speelde de Axumitische beschaving in de oudheid een 

opmerkelijke rol op het wereldtoneel. Vroeg-judaïsche 

geloofsvormen met Solomonistische pretenties ijverden 

eeuwenlang met het Christendom en de Islam om de 

bovenhand te krijgen. Tegenwoordig leven Christenen en 

moslims er vredig samen. 

Tijdens onze rondreis komen we talrijke monumenten van 

het Ethiopische christendom tegen en worden we ingewijd 

in zijn rijke geheimen. We varen op het Tanameer in Bahir 

Dar naar het schiereiland Zege waar orthodoxe priesters in 

eeuwenoude kerken en kloosters waken over mysterieuze 

muurschilderingen, kruizen en rijkelijk geïllustreerde 

geschriften. Een belangrijk aspect van hun geloof is de Ark 

des Verbonds, die naar verluidt zou bewaard worden in 

de Heilige Maria van Zion kapel in Axum. Streng bewaakt 

omwille van zijn magische krachten lokt dit legendarische 

artefact jaarlijks duizenden pelgrims. Een absoluut 

hoogtepunt van onze reis is het bezoek aan Lalibela. We zijn 

onder de indruk van de 11 monolithische rotskerken die in het begin 

van de 13e eeuw uit de vulkanische rotsen werden gehouwen. Op 

deze heilige plek, geïsoleerd van de moderne wereld, staan religieuze 

rituelen centraal en krijgen we een bijna Bijbels gevoel.

Dramatisch mooie natuur
Ook de natuur in Ethiopië is spectaculair, met unieke Gelada bavianen 

in de indrukwekkende Simien Mountains, mooie kratermeren in de 

Rift Vallei en de Blauwe Nijlwatervallen. Ons verblijf in het Simien 

Mountains Nationaal Park laat ons kennismaken met een spectaculair 

vulkanisch berglandschap op het ‘Dak van Afrika’. Grillig gevormde 

bergpieken en ruige valleien met uitgestrekte graslanden vormen 

een  thuis voor enkele bijzondere dieren zoals de Ethiopische wolf, 

lammergieren en de unieke Gelada baviaan. We wandelen tot bij 

grazende kuddes bavianen wiens lange haren wapperen in de wind 

terwijl ze elkaar vlooien. In het zuiden trekken we langs enkele 

uitgestrekte zoetwatermeren in de Grote Rift Vallei tot bij Hawassa. 

Met wat geluk spotten we krokodillen, nijlpaarden en prachtige witte 

pelikanen tijdens onze boottocht op het Chamomeer. 

Bakermat van de koffie
Een belangrijk sociaal en cultureel ritueel in Ethiopië is de 

koffieceremonie. Op reis in het land waar de koffie zijn oorsprong 

kent, laten we ons verschillende keren verwennen met een geurig 

kopje vers gebrande koffie. Op culinair gebied zal Ethiopië ons ook 

verrassen. We proeven van de typische injera, een pannenkoekachtig 

brood waar we stukjes afscheuren en als bestek gebruiken om de 

kruidige vlees- en groenteschotels mee te eten. 

Intense kennismaking met de volkeren in de Omo vallei
Als afsluiter maken we kennis met de unieke tradities van 

enkele kleurrijke volkeren in de vruchtbare vulkanische 

Omo vallei. Nergens anders op de planeet is er zoveel 

variëteit aan tribale culturen in zo’n klein gebied.

We bezoeken ook de Dorze, vroeger gevreesde krijgers, 

en ontdekken hun typische hutten die lijken op enorme 

bijenkorven. Een verkenning van de Dimeka weekmarkt 

is de droom van elke antropoloog. Vanuit afgelegen 

gebieden komen verschillende stammen zoals de Hamer, 

Karo en Tsemai samen om hun producten te verhandelen. 

We exploreren een aantal dorpen in de omgeving en 

staan versteld van de excentrieke overgangsrituelen 

voor jonge mannen zoals de bull jumping ceremonie. 

Bij de Hamer vallen de ijzeren en houten juwelen en 

met schelpen en kralen versierde halssnoeren op. Ze 

smeren hun perfect gevlochten haar in met een mengsel 

van boter en rode klei. De Karo, een van de kleinere 

stammen, blinken uit in overdadige lichaamsbeschilderingen en 

doen aan scarificatie. Hun complexe haartooien zijn versierd met 

elementen uit de natuur. 

De op krokodillen jagende Dassanech zijn meesters in het recycleren 

van flessendoppen en simkaarten tot hoofdtooien en oorbellen. 

Ongetwijfeld is dit een fotogenieke en kleurrijke reis door een van de 

meest cultureel diverse plekken op aarde! 

“Ethiopië is wellicht het meest 
gevarieerde land van het Afrikaanse 
continent, zowel op cultureel als op 
natuurhistorisch gebied. Nog niet 

overspoeld door het massatoerisme 
staat een reis doorheen Ethiopië 
garant voor een avontuurlijke, 

authentieke en leerrijke ervaring.“ 
Reisleider Ethiopië
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Afr ika
KLIMAAT

ETHIOPIË

Ethiopië kent in principe drie verschillende klimaatzones: een tropisch 

warm, een droog en warm en een koele, gematigde klimaatzone. Ook de 

hoogteverschillen hebben een invloed op de temperatuur en de hoeveelheid 

neerslag die er valt. De beste reisperiode is tussen eind september en eind 

maart. In Addis Abeba en de noordelijke hoogvlakte ligt de gemiddelde 

temperatuur tussen de 18°C en 25°C en koelt het ’s avonds en ’s ochtends 

af. Dan regent het zelden of nooit en is het helder weer. 

KENIA

Met een hoogteverschil van zeeniveau tot 5.199 meter (Mount 

Kenya) en de zeer uiteenlopende biotopen (van savanne tot alpiene 

zone) lopen de temperaturen en regenval in deze Kenia rondreis 

nogal uiteen. Algemeen kan men wel stellen dat de periode januari-

maart warm en droog is; april-mei warm en vochtig (lange regens); 

juni-augustus gematigd warm; september-oktober warm en droog 

en november-december warm en vochtig (korte regens). Tijdens de 

lange regens valt ongeveer de helft van de jaarlijkse neerslag en zijn 

veel wegen en parken geheel of gedeeltelijk onberijdbaar.

MADAGASKAR

Madagaskars tropische klimaat wordt grotendeels bepaald door de 

zuidoostpassaat. De beste reisperiode is de Malagassische winter, tussen 

mei en oktober. Dan regent het zelden of nooit en is het helder weer met 

gemiddelde temperaturen tussen 20°C en 25°C. Enkel op de centrale 

hoogplateaus in het binnenland kan het ’s nachts afkoelen tot 5°C à 10°C. 

Van november tot maart stijgen de temperaturen en wordt het steeds 

vochtiger. 

NAMIBIË 

Het noorden van het land heeft een tropisch klimaat, terwijl er in het 

zuiden een subtropisch klimaat heerst. In de Namibwoestijn wordt 

de temperatuur sterk beïnvloed door de koude Benguelastroom: 

Walvisbaai en omgeving hebben hierdoor een gemiddelde 

temperatuur van slechts 17°C. De temperaturen op het plateau 

worden gematigd door de hoogte; op het hoogste deel schommelen 

de maandtemperaturen tussen 22°C en 32°C. Meer dan twee derde 

van het grondgebied van Namibië heeft een gemiddelde temperatuur 

van ongeveer 33°C in de zomer (november-februari) en 28°C in 

de winter (mei-september). ‘s Nachts daalt de temperatuur zelfs tot 

onder het vriespunt. 

BOTSWANA

Het weer in Botswana is veelzijdig. Botswana heeft zowel een 

subtropisch als een woestijnachtig klimaat. De winter (mei tot en 

met juli) is koud en droog. Vooral ‘s nachts en ‘s ochtends dalen de 

temperaturen enorm. In de zomer (september tot april) is het heet. 

Dan kent Botswana veel regen en donderstormen. Zowel de dagen 

als de nachten zijn erg heet, tot boven de dertig graden. 

ZAMBIA

Zambia heeft vanwege zijn vrij hoge ligging een aangenaam 

subtropisch klimaat. De gemiddelde temperatuur verschilt per gebied. 

Het wordt echter nooit extreem heet, enkel in de valleien van de 

Luangwa en Zambezi is het over het algemeen een stuk warmer. ‘s 

Zomers kan het heet worden met gemiddelde temperaturen tussen 

25°C en 35°C. De winters zijn mild met gemiddelde temperaturen 

tussen 6°C en 24°C en ‘s avonds koelt het af. Zambia kent drie 

seizoenen. Het regenseizoen van half november tot april. In dit 

seizoen is het warm en is alles groen en regent het niet elke dag. 

Van mei tot augustus is het overdag aangenaam warm en droog, ‘s 

nachts koelt het af en juli is de koelste maand. Van september tot half 

november is het warm tot heet en erg droog. 

OEGANDA

In Oeganda zijn er twee vochtige periodes: tussen maart en mei kent 

men lange regenperiodes en van oktober tot december zijn deze 

korter. Hoewel het een heel jaar door warm is, lopen de warmste 

maanden van januari tot april. De temperatuur daalt bijna nooit onder 

15°C en zal ook zelden meer dan 30°C bedragen. 

TANZANIA

Met een hoogteverschil van zeeniveau tot 5.895 meter (Mount 

Kilimanjaro) en zeer uiteenlopende biotopen (van savanne tot alpiene 

zone) lopen de temperaturen en de regenval in deze Tanzania rondreis 

nogal uiteen. Algemeen kan men stellen dat de periode januari-

maart warm en droog is; april-mei warm en vochtig (lange regens), 

juni-augustus gematigd warm, september-oktober warm en droog 

en november-december warm en vochtig (korte regens). Tijdens de 

lange regens valt ongeveer de helft van de jaarlijkse neerslag en zijn 

vele wegen en parken geheel of gedeeltelijk onberijdbaar. De korte 

regens geven meestal geen noemenswaardige hinder. Rondom de 

Ngorongorokrater is het weer steeds onvoorspelbaar en kan het fris zijn. 

ZIMBABWE

Zimbabwe kent het hele jaar door een gematigd tot tropisch klimaat 

met significante verschillen afhankelijk van de topografische ligging en 

het seizoen. Het centrale Hoogveld geniet van een gematigd klimaat, 

terwijl de oostelijke hooglanden een koeler klimaat met aanzienlijk meer 

neerslag kennen. De zomer in Zimbabwe loopt van november tot april. 

Deze periode brengt na de droge wintermaanden de nodige neerslag, 

meestal in de vorm van korte, hevige buien in de namiddag, vaak 

vergezeld van bliksem en donder. Van mei tot oktober is het winter in 

Zimbabwe. In deze periode liggen de temperaturen gemiddeld 5°C tot 

10°C lager dan in de zomer, met blauwe, heldere hemels en zo goed als 

geen neerslag. De vroege winter is het koelst, waarna de temperaturen 

geleidelijk aan weer stijgen. In Hwange en het gebied rond Bulawayo 

kunnen de nachten koud zijn met temperaturen rond het vriespunt. 

ZUID-AFRIKA 

Door het overwegend zachte klimaat is Zuid-Afrika het hele jaar 

door geschikt als vakantieland. Ruwweg kan men drie klimaatzones 

onderscheiden: op het Kaapse Schiereiland een mediterraan klimaat, 

in het binnenland een gematigd klimaat, terwijl de kuststreken, 

Gauteng en de Noord-Provincie vooral gekend zijn vanwege hun 

subtropisch klimaat. In Zuid-Afrika heerst er geen uitgesproken 

regenseizoen en de jaargetijden zijn omgekeerd aan die van Europa. 

De winter en herfst duren van mei tot augustus, de lente en zomer 

van september tot april. 
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Samburu Natuurreservaat &
Buffalo Springs NatuurreservaatOl Pejeta Conservancy

Nairobi

Amboseli
Nationaal Park

Masai Mara
Natuurreservaat

Lake Nakuru
Nationaal Park

KENIA  

LOKROEP VAN DE SAVANNE
13-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 KE01 17.07.21 29.07.21 € 5.840 € 6.690 ◆

21 KE02 03.09.21 15.09.21 € 5.840 € 6.690 ◆

21 KE03 14.09.21 26.09.21 € 5.390 € 6.140 ◆

21 KE04 28.09.21 10.10.21 € 5.390 € 6.140 ◆

22 KE01 14.05.22 26.05.22 voor prijs zie website juni 2021 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 12

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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K E N I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Safari, safari, safari!
Reizigers die de documentaires van David Attenborough live vanop 

de eerste rij wensen mee te maken, zitten op deze fantastische 

natuurbestemming aan het juiste adres! Deze reis brengt ons langs 

de mooiste nationale parken van Kenia. Met anders dan anders gaan 

we op safari in zes verbluffende natuurreservaten en ontdekken 

we niet enkel beroemde wildparken zoals Masai Mara, 

Lake Nakuru en Amboseli, maar ook minder bekende 

(maar absoluut prachtige) parels zoals Samburu, Buffalo 

Springs en Ol Pejeta. Tijdens de safari’s gebruiken we 

comfortabele 4x4 voertuigen waar iedereen een plekje 

aan het raam heeft om fotogenieke beelden te kunnen 

maken. We houden wel rekening met de minder goede 

staat van de wegen en dat ze niet te vergelijken zijn met 

onze Europese wegeninfrastructuur.

Originele excursies
We gaan op tal van originele excursies: een begeleide 

wandeling in Amboseli Nationaal Park, een nacht 

game drive in Ol Pejeta Conservancy en een bezoek 

aan Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary zijn enkele 

voorbeelden. Hét origineelste en meest beklijvende zicht? Dat moet 

ongetwijfeld de Great Migration zijn. Van half juli tot half oktober 

migreren jaarlijks meer dan een miljoen dieren in het Masai Mara 

ecosysteem. Reizen in deze periode is dan ook dé kans bij uitstek om 

dit spektakel van nabij te volgen. Deze migratie is wel afhankelijk 

van de regens en kan dus met enkele weken verschuiven.

Onderdompeling in de couleur locale
Kenia kan niet alleen op een spectaculaire natuur en wildlife rekenen 

maar heeft ook een kleurrijke cultuur met semi-nomadische volkeren 

als de Samburu, Turkana en de Masai. Tijdens deze reis brengen we een 

bezoek aan deze stammen. Geen vluchtige stop, maar een uitgebreide 

rondleiding met deskundige uitleg over hun manier van leven. Door ons 

bezoek steunen we rechtstreeks de lokale gemeenschap.

Luxueuze lodges en camps op toplocaties
We logeren in luxueuze en kleinschalige lodges en tentenkampen 

om maximaal te genieten van de overweldigende fauna en 

flora. Deze accommodaties bieden niet alleen uitstekende 

service en heerlijke maaltijden, maar liggen ook vlakbij wildlife 

of binnen de nationale parken op absolute toplocaties, zodat 

dieren spotten bijna een zekerheid is. In de lodges 

zullen we elke dag uitgebreid en lekker tafelen. In 

Kenia nuttigen we de maaltijden in functie van het 

programma. Zo zullen we sommige dagen genieten 

van een picknicklunch, om optimaal van onze safari of 

excursie te genieten. In alle lodges/tented camps is er 

een wasdienst en zwembad.

Duurzame insteek
Kenia is ook enorm met natuurbehoud en wildconservatie 

bezig. Zo is de jacht op dieren er verboden en mag er in 

geen enkel restaurant wild gegeten worden. Sinds 2017 

geldt er een totaalverbod op plastic zakken en reizigers 

die aankomen op een luchthaven in Kenia mogen geen 

plastic voor eenmalig gebruik meer mee hebben. Een wet 

die enorm heeft geholpen om het rondzwervend vuil tegen te gaan 

en een ecologisch positieve maatregel voor dit prachtig land en zijn 

onvergetelijke plekjes! 

“Kenia is voor mij het safariland bij 
uitstek. Waar anders ter wereld zie 

je drie soorten giraffen? Omdat er in 
Kenia niet mag gejaagd worden, zijn 
de dieren er helemaal niet schuw en 
komen ze heel dicht bij de jeeps.”

Reisleider Kenia
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A f r i k a

Formaliteiten voor reizigers met de Belgische nationaliteit: men dient in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot ten minste 

zes maanden na terugkeer in België. In de reispas moeten minstens twee pagina’s nog volledig blanco zijn. Het is raadzaam steeds een kopie van 

het paspoort afzonderlijk van het origineel te bewaren tijdens de reis. 

PASPOORT & VISUM

Er is een visum vereist op voorhand voor:

- Ethiopië

- Kenia

- Oeganda

- Tanzania

De visumaanvraag kan via de reisagent of anders dan anders verlopen. 

Er is een visum vereist ter plaatse voor:

- Madagaskar: 35 euro per persoon

- Zimbabwe: 45 US-dollar per persoon

- Zimbabwe & Zambia (Botswana & Zambia fly-in), Kaza Univisum 

voor beide landen: 50 US-dollar per persoon

Het visum moet ter plaatste cash betaald worden. 

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. 

Er is geen visum nodig voor (gratis toeristisch visum ter plaatse):

- Namibië

- Botswana 

- Zuid-Afrika

Voor minderjarigen die naar Zuidelijk Afrika reizen gelden er speciale 

regels. Ouders met kinderen tot 18 jaar moeten een meertalig, 

gelegaliseerd geboortecertificaat van de kinderen bij zich hebben (niet 

nodig als het kind met beide ouders reist en wanneer ze minstens één 

gelijknamige familienaam hebben en wanneer de ouders visumvrij 

mogen reizen als EU-burgers, dan is een kids-ID voldoende). Als één 

ouder met zijn/haar minderjarige kinderen reist, moet bijkomend een 

Engelstalige gelegaliseerde toestemming van de niet meereizende 

ouder worden voorgelegd of, indien van toepassing, een Engelstalige 

overlijdensakte. Voor volwassenen die met kinderen reizen waarvan ze 

niet de biologische ouders zijn of voor alleenreizende minderjarigen zijn 

er nog extra documenten vereist. 

Voor reizen naar Oeganda is een internationale vaccinatiekaart (geel 

boekje) als bewijs voor de gele koorts vaccinatie vereist. 
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MADAGASKAR

Diego Suarez

AndasibeAntananarivo

Antsirabe

Fianarantsoa
Ranomafana

Ranohira

Tuléar

Ifaty

HET RODE E ILAND
19-DAAGSE RONDREIS  

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 MA01 31.03.21 18.04.21 € 5.990 € 7.090 ■

21 MA02 14.07.21 01.08.21 € 5.990 € 7.090 ◆

21 MA03 15.09.21 03.10.21 € 5.890 € 6.990 ◆

21 MA04 06.10.21 24.10.21 € 5.890 € 6.990 ◆

22 MA01 30.03.22 17.04.22 € 5.990 € 7.090 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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M A D A G A S K A R

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Lemuren, kameleons en baobabs
Het exotische Madagaskar garandeert ons contrasterende landschappen 

en een overweldigende fauna en flora. Door de jarenlange geografische 

isolatie ontwikkelden zich unieke diersoorten en ontstond een waaier 

een landschappen. In de vijf nationale parken die we 

tijdens deze rondreis bezoeken, spotten we telkens weer 

diersoorten die nergens anders ter wereld voorkomen. 

Niet ver van hoofdstad Antananarivo horen we in Andasibe 

Mantadia Nationaal Park de territoriale roep van de 

grootste lemurensoort, de indri-indri, een geluid dat door 

merg en been gaat! Na zonsondergang gaan we op 

zoek naar veelkleurige kameleons, goed gecamoufleerde 

gekko’s en dwergmuismaki’s. We reizen zuidelijker door 

de hooglanden en rijstvelden naar het bergregenwoud 

van Ranomafana waar we kennismaken met de speciale 

bamboelemuur. Verder naar het zuiden veranderen de 

landschappen drastisch en wanen we ons in Isalo Nationaal 

Park omwille van zijn vergelijkbare grillige rotsmassieven 

even in Colorado. Hier is het volop genieten van de 

uitgestrekte vergezichten, grasvlaktes en kleine oases waar 

speelse ringstaartmaki’s hun thuis hebben. Vooraleer we 

de kust bereiken houden we halte bij het nog onontdekte 

Zombitse Vohibasia Nationaal Park waar we in het droge 

woud tussen eeuwenoude baobabs sifakalemuren kunnen 

tegenkomen.

Unieke mengelmoes van culturen 
We doorkruisen in Madagaskar verschillende provincies en krijgen zo 

de uitgelezen kans om kennis te maken met zowel de hooglanders 

als de kustbewoners. Hun tradities zijn een kleurrijke mix van 

Aziatische, Afrikaanse en Arabische elementen. Uniek zijn vooral de 

begrafenisrituelen van de Merina en Betsileo volkeren die tussen juli 

en september plaatsvinden. Met een fles rum in de hand worden 

bezoekers meestal toegelaten bij deze traditionele opgravingen van 

de voorouders. De lichamen van de doden worden uit de familiecrypte 

gehaald en geëerd tijdens een enorm feest!  Overleden familieleden 

worden uit hun graf gehaald, opnieuw geparfumeerd en in verse 

doeken gewikkeld. Tijdens dit ‘draaien van de botten’ wordt de hulp 

van de voorouders ingeroepen. 

            Het ongekende noorden
In comfortabele 4x4 voertuigen ontdekken we als afsluiter 

van onze rondreis de streek rond Diego Suarez. Alleen met 

anders dan anders wordt het uiterste noorden bezocht! We 

exploreren watervallen in het primair regenwoud van het 

Ambergebergte en zoeken naar kleurrijke gekko’s en de 

tweede kleinste kameleon ter wereld. We slenteren door 

de oude stad met zijn vervlogen Franse koloniale sfeer 

waar de R4’s nog lustig rondrijden. Misschien steekt een 

schildpad wel eens zijn kopje boven water tijdens onze 

wandeling langs de paradijselijke witte zandstranden en 

grijze lavarotsen van Les 3 Baies. Genieten doen we bij de 

wisselende oranje kleurschakeringen van de spitse rotsen 

van de Tsingy Rouge, een uniek geologisch fenomeen.

Lekkere cuisine
Tijdens de rondreis overnachten we in de best voorhanden 

zijnde kleinschalige hotels op unieke of paradijselijke 

locaties in Isalo Nationaal park en vlak aan het strand van 

Ifaty. We laten ons overal verwennen door een uitzonderlijk 

goede Franse keuken afgewisseld met traditionele 

specialiteiten. In de door ons zorgvuldig geselecteerde 

restaurants staat zeboe (rundersoort) van topkwaliteit op 

het menu en smullen we aan de kust van verse vis en zeevruchten. 

Af en toe een lekkere lokale rum als aperitief of digestief mag niet 

ontbreken! Weinig bestemmingen bieden zo een grote variëteit aan 

nieuwe ervaringen en impressies aan als het Rode Eiland.

“De talrijke lemuursoorten en 
felgekleurde kameleons maken 

elke wandeling uniek. Witte 
zandstranden, het immer groene 

regenwoud en bizarre rotsformaties 
voeren ons naar een bijna 

onwerkelijke fantasiewereld. Voeg 
hieraan een weliswaar arme, maar 
goedlachse bevolking toe en onze 

rondreis is compleet.”
Reisleider Madagaskar
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A f r i k a
Neem zeker de standaard medicijnen mee op reis. In de 

reisapotheek voorziet men, naast de gebruikelijke medicijnen 

en een breedspectrum antibioticum, best een geneesmiddel 

tegen hoofdpijn, verkoudheid (keelpijn en neusloop), diarree 

en eventueel O.R.S. zakjes. Ook een goede zonnecrème en een 

goede muggenspray met DEET mogen niet ontbreken. Neemt 

men specifieke medicatie, gelieve deze voldoende te voorzien en 

neem eventueel een extra voorschrift mee in het Engels. Niet alle 

producten zijn steeds voorhanden. Veel medicijnen hebben een 

andere naam in het buitenland. Vergeet dus de bijsluiter van de 

medicijnen niet. Zo kan een dokter of apotheker via de Latijnse 

namen achterhalen wat het is. 

Belangrijk om te weten is dat in Afrika dengue, zika en chikungunya 

overgedragen worden door een mug die overdag steekt. 

Rauwe groenten, ongeschild fruit en leidingwater dienen vermeden 

te worden. Drink mineraal-, gezuiverd of gekookt water. De hotels 

hebben meestal een fles mineraalwater op de kamers staan. In de 

hotels met gezuiverd water moet er voor een fles water vaak betaald 

worden. Eet alleen goed gekookt of gebakken vlees en vis. Voor een 

ontspannen nachtrust zijn oordopjes handig, tenzij men wil genieten 

van de Afrikaanse nachtelijke geluiden van de wildernis.  

GEZONDHEID

Goede muggenspray  
met DEET

Goede zonnecrème
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NAMIBIË  

Opuwo Etosha Nationaal Park

Kalkfeld

Windhoek

Sossusvlei

Swakopmund

Damaraland

Twyfelfontein

Fish River Canyon

Aus

Kalahariwoestijn

HET JUWEEL VAN AFRIKA
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 NB09 21.03.21 08.04.21 € 6.590 € 7.170 ■

21 NB01 09.05.21 27.05.21 € 6.190 € 6.740 ■

21 NB02 04.07.21 22.07.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB03 25.07.21 12.08.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB04 05.09.21 23.09.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB05 26.09.21 14.10.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB06 17.10.21 04.11.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB07 07.11.21 25.11.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB08 28.11.21 16.12.21 € 6.390 € 6.890 ◆

21 NB09 20.03.22 07.04.22 € 6.390 € 6.890 ◆

22 NB01 08.05.22 26.05.22 voor prijs zie website juni 2021 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

1 2 5



N A M I B I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Ruwe natuur- en safaribelevingen
“It’s really beautiful. It feels like God visits everywhere else, but 

lives in Namibia”. Acteur Will Smith wist het al: Namibië laat 

elke reiziger stomverbaasd achter. Het land staat synoniem voor 

onvoorstelbare leegtes, ruige natuur en een eeuwenoud cultureel 

erfgoed. Tijdens deze rondreis wisselen (boot)safari’s, 

woestijn, bush, bergen en grillige rotsformaties elkaar 

af. Namibië blijft telkens verbazen en geeft ons een 

nieuwe beleving van tijd, vrijheid en ruimte. 

Verschillende spectaculaire biotopen 
De diversiteit aan biotopen in Namibië is enorm. De 

okerrode rotsformaties van het Waterbergplateau, 

Etosha Nationaal Park met zijn enorme zoutpan, het 

onherbergzame Kaokoland, het geologisch gebied van 

Damaraland, ’s werelds hoogste zandduinen in de 

Sossusvlei en het rode duinlandschap van de Kalahari: 

het zijn een aantal verschillende interessante en mooie 

gebieden die we tijdens deze reis doorkruisen. In Etosha 

gaan we twee dagen op safari en speuren we naar 

uitbundige wildlife aan de verschillende waterputten. 

Tijdens een catamarantocht in Walvisbaai is de kans 

groot dat we gezelschap krijgen van enthousiaste 

pelikanen, pelsrobben en dolfijnen. Terwijl we ons te 

goed doen aan verfijnde hapjes en overheerlijke oesters 

met vonkelwijn, kijken we vanop het dek naar sprongen van speelse 

zeedieren. In Swakopmund, aan de Atlantische Oceaan, merken we 

aan de huizen dat dit vroeger Duits koloniaal gebied was. De Fish 

River Canyon biedt ons dan weer fenomenale uitzichten over de 

tweede grootste ravijn ter wereld.

Fascinerende etnische groepen 
Namibië is een van de dunst bevolkte landen ter wereld maar het land 

bruist van de etnische verscheidenheid. Tijdens onze reis ontmoeten we 

de vriendelijke lokale bevolking, elk met hun eigen boeiende tradities 

en gebruiken. De oudste bewoners van Namibië zijn de Bosjesmannen 

of San en de Damara. De mooie en bekende Himba en de kleurrijke 

Herero zullen ook een aantal keer ons pad kruisen. 

Transport in een comfortabele 4x4 safaritruck
Deze rondreis is het meest volledige en afwisselende programma 

in Namibië. Een bezoek aan dit land, in oppervlakte bijna 27 keer 

groter dan België, vraagt om een aantal langere verplaatsingen. De 

(grind)wegen zijn er in minder goede staat en niet te vergelijken 

met onze Europese normen. Daarom kiezen we voor het 

transport een safaritruck, voorzien van alle comfort (verstelbare 

stoelen, airconditioning, grote panoramische ruiten, koelkast). 

De landschappen zijn uniek en vormen een integraal 

onderdeel van de reis. Tijdens deze rondreis leggen we 

ongeveer 4.700 kilometer af.

Lodges en camps op uitzonderlijke locaties
We verblijven in charmante hotels en lodges. Een aantal 

zijn eenvoudig – Namibië is immers nog een jong land 

in volle groei -– maar de best beschikbare opties in de 

bezochte gebieden. Bovendien zijn ze vaak uniek gelegen 

(vlakbij ingangen van nationale parken) en ideaal voor 

de geplande excursies. Zo logeren we in Damaraland 

tussen de Ugab en Huab rivier in een prachtig luxueus 

camp, dat genesteld is tussen grote granieten keien en 

een fenomenaal uitzicht over de achterliggende bergen 

biedt. Het lijkt wel alsof we hier alleen op de wereld zijn! 

Ook onze accommodatie aan de Sossusvlei ligt vlakbij 

de ingang van dit nationaal park en pal in de woestijn 

kan ze rekenen op een prachtig panorama over de 

rode zandduinen. Maar kers op de taart is hier een 

niet te versmaden uitzicht vanop het terras over de 

waterdrinkplaats van de lodge, waar talrijke oryxen, springbokken 

en hyena’s hun dorst komen lessen. In de Kalahari, de semiwoestijn 

van Namibië, kunnen we als afsluiter in onze lodge, gelegen in 

een 40.000 hectare groot privaat wildreservaat, genieten van 

onvergetelijke zonsondergangen over de roodkleurige zandduinen 

van de Kalahari.

“Afrika’s meest gereputeerde 
wildparken, authentieke 

Himbastammen, ‘s werelds tweede 
grootste canyon... En dit alles op 

smaak gebracht met een skemerkelkie 
in de hand tijdens een onvergetelijke 

Afrikaanse zonsondergang. Dan 
verandert ‘waarom’ toch heel snel in 

‘wanneer’, niet?”
Reisleider Namibië
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Gele koorts Hepatitis A Tetanus 
- difterie - 
kinkhoest

Polio Mazelen - bof 
- rubella

Malaria 
preventie 

Botswana & 
Zambia

Aanbevolen, soms 
verplicht

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen

Ethiopië Aanbevolen, soms 
verplicht

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen

Kenia Aanbevolen, soms 
verplicht

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Sterk aanbevolen

Madagaskar Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
Namibië Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt aanbevolen
Oeganda Verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
Tanzania Aanbevolen, soms 

verplicht
Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Sterk aanbevolen

Zimbabwe Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
Zuid-Afrika Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt aanbevolen

Gele koorts
Hepatitis A

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella
(Malaria)

Breedspectrumantibioticum, 
geneesmiddel tegen hoofpijn, 

verkoudheid, diarree en 
eventueel O.R.S. zakjes.

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

- Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt. 

- Als men via het vaste land van Tanzania op Zanzibar aankomt. 

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen  

(afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be). 

A f r i k a
GEZONDHEID
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NAMIB I Ë , 
BOTSWANA  & 
Z IMBABWE
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Windhoek

Waterberg

Grootfontein

Rundu Divundu Kasane/Chobe

Victoria Falls

NAMIBIË

BOTSWANA

ZIMBABWE

Maun/Moremi

Gweta/Makgadikgadi Pans

MET DE STROMEN MEE
18-DAAGSE RONDREIS  

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 BW03 09.02.21 26.02.21 VOLZET VOLZET ■

20 BW04 09.03.21 26.03.21 VOLZET VOLZET ■

20 BW05 06.04.21 23.04.21 VOLZET VOLZET ■

20 BW06 27.04.21 14.05.21 VOLZET VOLZET ■

21 BW01 21.09.21 08.10.21 € 7.690 € 8.690 ◆

21 BW02 02.11.21 19.11.21 € 7.690 € 8.690 ◆

21 BW03 30.11.21 17.12.21 € 7.690 € 8.690 ◆

21 BW04 08.02.22 25.02.22 € 7.890 € 8.890 ◆

21 BW05 08.03.22 25.03.22 € 7.890 € 8.890 ◆

21 BW06 05.04.22 22.04.22 € 7.890 € 8.890 ◆

21 BW07 26.04.22 13.05.22 € 7.890 € 8.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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NAMIBIË, BOTSWANA & ZIMBABWE

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Met de stromen mee
Een combinatie van Afrika’s meest ongerepte stukken wildernis en dit 

in drie landen! We trekken, overland, door drie prachtige 

natuurbestemmingen en laten ons verrassen door alles wat 

(on)verwachts ons pad kruist. Centraal staan bekende en 

minder bekende rivieren en stromen, die we hier en daar 

ook afvaren en waar we schitterende zonsondergangen 

bewonderen met een lekker skemerkelkie in de hand. De 

selecte locaties, de onbekende hoekjes, de onvergetelijke 

safari’s en de aparte lokale contacten maken van deze 

rondreis een boeiend avontuur door Zuidelijk Afrika. 

Originele natuur- en safaribelevingen
Tijdens onze rondreis mogen verschillende interessante 

activiteiten en ontmoetingen niet ontbreken: we 

ontdekken de regio van de Herero tijdens ons verblijf in 

het Waterberg Plateau en we gaan een volledige dag 

samen met de bijzondere Bosjesmannen of San op stap. 

We trekken door de Caprivistrook van Namibië naar de 

grens met Botswana, gaan op zoek naar wildlife in het Moremi Game 

Reserve en beleven bootsafari’s langs (hoog)savanne en Afrikaanse 

bush. Ook verblijven we vlakbij een van de grootste zoutvlaktes ter 

wereld, maken natuurritten langs rivieren met slapende nijlpaarden 

en overzwemmende olifanten en laten ons betoveren voor de 

wereldberoemde Victoriawatervallen. 

Transport in een comfortabele 4x4 safaritruck
Deze reis is niet gebonden aan één land en bestrijkt dus een 

behoorlijk deel van Zuidelijk Afrika. Met uitzondering van enkele 

overbruggingsetappes vallen de afstanden best mee en komt er 

hierdoor behoorlijk veel tijd vrij om telkens aan boord te gaan van 

ruime rivierboten. De wegen zijn in minder goede staat en niet te 

vergelijken met onze Europese normen. Daarom kiezen 

we voor het transport een safaritruck, voorzien van 

alle comfort (verstelbare stoelen, airconditioning, grote 

panoramische ruiten, ijskast) waarmee we maar liefst 

ongeveer 2.200 kilometer overbruggen. Het oversteken 

van een grens in Afrika is ook altijd een hele belevenis op 

zich en tijdens onze ritten worden we vaak getrakteerd op 

een ‘African massage’!  

Bijzondere lodges en locaties
We verblijven in goede en vaak unieke lodges. Een paar zijn 

eenvoudig, maar de keuze in de bezochte gebieden is erg 

gering. Ze behoren tot onze selectie door hun exclusieve 

setting en omdat ze ideaal gelegen zijn voor de geplande 

excursies. Zo liggen de lodges in de Caprivistrook (Zambezi 

rivier), in Moremi Game Reserve (aan de Thamalakane 

rivier), in Kasane (aan de Chobe rivier) en in Victoria Falls 

allemaal vlak aan het water. In de Makgadikgadi zoutpan logeren 

we in charmante traditionele kamers vlakbij de Ntwetwe zoutvlakte. 

Elke avond met een sundowner vanop ons terras turen naar een 

zonsondergang op het water, cheers Africa!

“Groene landschappen met 
overvloedig water in een gebied 

waar nochtans de Namib- en 
Kalahariwoestijnen de hoofdtoon 

vormen. Elke late namiddag 
wordt een toost uitgebracht op de 

rivierenpracht van de voorbije dag.”
Reisleider Namibië, Botswana en Zimbabwe
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Zonnecrème met een hoge beschermingsfactor en een hoedje als 

bescherming tegen de zon, alsook een zonnebril tegen het felle licht 

zijn een must in de reiskoffer. We raden ook aan een zaklamp, een 

drinkfles en zwemkledij mee te nemen.

Stevige stapschoenen met profiel (en eventueel een wandelstok) 

mogen in de bagage ook zeker niet ontbreken aangezien er tijdens 

onze reizen regelmatig over een oneffen ondergrond gewandeld wordt. 

Een kleine rugzak voor de wandeltochten en uitstappen kan handig zijn 

en vergeet ook de verrekijker niet voor het observeren van wildlife. 

Voor alle safari en natuurbestemmingen neemt men het best een 

combinatie mee van dunne, luchtige, katoenen kledij in neutrale kleuren 

en minimum twee warme truien/fleeces, een winddichte regenjas en 

eventueel een sjaal en muts, aangezien de temperaturen op de meeste 

bestemmingen, naargelang de reisperiode, ’s morgens en ’s nachts sterk 

dalen. Tijdens de open jeepsafari’s trekt men het best een aantal laagjes 

aan zodat het zeker niet te koud of te warm is.

In Afrika wordt ’s avonds vaak buiten gegeten, dus voorzie zeker een 

paar lange broeken en t-shirts of hemden/blouses met lange mouwen, 

als extra bescherming tegen insecten en muggen, en een warme jas 

of truitje. Deze kledij is ook aan te raden voor de wandelingen in de 

nationale parken. Over het algemeen zijn de Afrikanen zeer informeel 

als het op kleding aankomt. Men hoeft dus geen speciale uitgaanskledij 

mee te nemen of chique kledij voor de avonden. In de meeste lodges en 

hotels op de verschillende bestemmingen is er de mogelijkheid om de 

kleding te laten wassen, al dan niet betalend.  

Draag tijdens de safari’s in Kenia en Tanzania geen blauwe of zwarte 

kledij, deze trekt tseetseevliegen aan. 

In de Europese zomermaanden zijn een warme jas en muts aan te 

bevelen voor Namibië en Botswana. ‘s Avonds koelt het sterk af (zelfs 

tot onder het vriespunt!), vooral in de woestijn waar de temperaturen 

overdag en ‘s nachts met enkele tientallen graden kunnen verschillen. 

Voor de gorilla- en chimpanseetrekking in Oeganda zijn een lange broek 

en t-shirt met lange mouwen onontbeerlijk. Voorzie oude kledij; na de 

trekking kan deze immers heel vuil en gescheurd zijn. Handschoenen 

en een regencape kunnen nuttig zijn. Tijdens de gorillatrekking voorziet 

anders dan anders één drager per persoon. 

In Tanzania, tijdens het bezoek aan de Hadzabe, is het heel belangrijk 

om comfortabele, stevige wandelschoenen te dragen met goed 

geprofileerde zool. Het terrein is vaak bezaaid met losliggende stenen. 

Om de mannen tijdens de jacht te kunnen volgen is ook een goede 

conditie nodig. Als alternatief kan er met de Hadzabe vrouwen naar 

knollen gezocht worden.

A f r i k a
KLEDING
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Murchison Falls Nationaal Park

Entebbe

Lake Mburo Nationaal Park

Bwindi Impenetrable Forest 
Nationaal Park

Lake George
Lake Edward 

Kibale Nationaal Park

Lake Albert

Queen Elisabeth 
Nationaal Park

OEGANDA                                  

KABAKA GORILLA
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 GR01 20.10.21 02.11.21 € 7.890 € 8.890 ◆

21 GR02 02.02.22 15.02.22 € 7.890 € 8.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

1 3 31 3 3



O E G A N D A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Kabaka Gorilla, waar de gorilla koning is
Oeganda, de groene long van Afrika, is hét land bij uitstek om primaten 

zoals chimpansees, bedreigde berggorilla’s, bavianen en talrijke andere 

kleine apensoorten te spotten. Het meest bijzondere moment tijdens 

onze rondreis? Oog in oog staan met gorilla’s! We trekken de jungle 

van het Bwindi Impenetrable Nationaal Park in en beginnen aan een 

zoektocht naar deze bedreigde diersoort. ’s Ochtends krijgen 

we een gorilla familie toegewezen die we samen met onze 

rangers en porters gaan opzoeken. Deze onvoorspelbare 

tocht en uiteindelijke ontmoeting vormen de climax van de 

rondreis. Zodra we de familie vinden, krijgen we maar liefst 

een uur de tijd om deze magnifieke dieren te bewonderen. 

Dat uur lijkt zo voorbij te vliegen, maar we beleven deze 

zestig minuten zo intens dat het ons adembenemend 

achterlaat. Hoe lang de zoektocht duurt, hangt af van 

waar de gorilla’s hun dag doorbrengen. De tocht kan voor 

sommigen wel een uitdaging worden. Zeker als de dieren 

net aan het bewegen zijn, kan de trekking aanvoelen als 

een echte work-out. Met wat geluk zien we een babygorilla 

van tak tot tak slingeren en stopt hij even om voor onze lens 

te poseren. Onze tip? Af en toe de camera laten voor wat 

het is en ten volle genieten van dit onvergetelijke moment!

Natuurparadijs en boeiende ecosystemen 
Naast de gorilla heeft Oeganda nog heel wat in petto voor 

de natuurliefhebber. Denk maar aan de chimpansees, ze 

zijn vaak actief en luidruchtig en worden ten onrechte overschaduwd 

door de gorilla’s. Tijdens onze chimpansee tracking in Kibale Nationaal 

park komen we oren en ogen te kort en daarom schakelen we 

onze camera maar beter over naar filmmodus. Ook gaan we in 

Murchison Falls Nationaal Park op zoek naar de schuwe en zeldzame 

schoenbekooievaar. Wie weet mogen we zelfs een boomklimmende 

leeuw bewonderen in Queen Elizabeth Nationaal Park! Wilde 

schoonheid in overvloed, want naast de Big Four (neushoorn zit er 

niet), giraf, impala en zebra worden we hier ook verrast door de 

enorme rijkdom aan vogels. Voeg hier nog een vriendelijke en oprechte 

glimlach van de lokale bevolking aan toe en we hebben het ideale 

recept voor een geslaagd avontuur.

Comfort tijdens verplaatsingen
Wie kiest voor anders dan anders, kiest voor comfort en het 

totaalpakket. Tijdens de hele rondreis is er voor iedereen een plaats 

aan het raam voorzien in de jeep. En dat is nodig om al het moois 

goed te kunnen waarnemen. We zijn dus steeds verzekerd van een 

plaats op de voorste rij om het wildlife te spotten doordat we met 

maximum zes personen in een jeep reizen. Als dat niet 

comfortabel reizen is! 

Volledig programma en exclusieve logies 
Maar liefst vijf nationale parken komen aan bod en in 

Murchison Falls Nationaal Park hebben we een uitgebreid 

verblijf van wel drie nachten. Zo krijgen we vier dagen de 

kans om een eventuele glimp van de schoenbekooievaar 

tijdens een boottocht op te vangen en van het park te 

genieten. Onze comfortabele 4x4 Toyota Landcruisers 

banen zich een weg over de vaak hobbelige wegen en 

brengen ons naar de mooiste plekjes en lodges. In Kibale 

Nationaal Park logeren we op slechts een steenworp 

afstand van het startpunt van de chimpansee tracking. 

Aan Lake Mburo verblijven we in een exclusieve wilderness 

lodge en zijn we omringd door weidse vlakten en een 

adembenemend panorama. Vanuit de infinity pool genieten 

we van spectaculaire Afrikaanse zonsondergangen en 

brengen we een toost uit op deze wervelende reis.

“Vijf nationale parken, drie nachten 
aan de Nijl, drie boottochten, een 
bezoek aan de berggorilla’s en 

chimpansees en onderweg voldoende 
tijd voor heel wat couleur locale; 

en dit alles gecombineerd met een 
deskundige tourleader: met anders 

dan anders is een Oeganda-reis 
compleet!”
Reisleider Oeganda

1 3 4



In het algemeen wordt er per persoon één reiskoffer van maximum 

20 à 23 kilogram toegestaan op de internationale vluchten. 

De som van de zijden mag niet meer zijn dan 158 centimeter 

(lengte+breedte+hoogte). Verder mag één stuk handbagage 

van maximum 7 à 8 kilogram met een maximale afmeting van 

55x35x25cm per persoon in de cabine meegenomen worden die 

in de bagagebak of onder de stoel kan geplaatst worden. Gelieve 

bij de reisdocumenten de voucher goed na te kijken voor de exacte 

toegestane bagagelimieten die van toepassing zijn voor de rondreis. 

Voor de volgende bestemmingen en rondreizen is een zachte reistas/

koffer/sporttas aanbevolen of verplicht. Dit heeft te maken met de 

beperkte bagageruimte op de 4x4 safari jeeps, in de busjes of op de 

kleine, binnenlandse propeller vluchten:

Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Botswana & Zambia fly-in, Oeganda, 

Tanzania, ultieme Zimbabwe fly-in en Zimbabwe & Chobe. Harde 

koffers en koffers met harde zijkanten of wieltjes kunnen niet worden 

gestouwd in de jeeps en busjes en op de kleinere propeller vluchten.

Om het comfort in de safarivoertuigen te optimaliseren, raden we 

aan de handbagage te beperken (geen trolleys!). Hoe kleiner de 

handbagage, hoe meer ruimte in de jeeps. We raden steeds aan om 

reservekleding en toiletgerief in de handbagage te voorzien in het 

geval er een vertraging op de bagage zou plaatsvinden. 

Botswana & Zambia fly-in en ultieme Zimbabwe fly-in
Omwille van de kleinere, binnenlandse propeller vluchten in Botswana 

en Zimbabwe tijdens deze fly-in rondreizen wordt per persoon 

maximum 15 kilogram bagage toegestaan voor de Zimbabwe fly-

in en 20 kilogram per persoon voor de Botswana & Zambia fly-in, 

verplicht in een zachte koffer of sporttas die gemakkelijk gestouwd 

kan worden en die flexibel is. In elke lodge in Botswana, Zambia en 

Zimbabwe, tijdens deze rondreizen, kan de kledij gratis gewassen 

worden, enkel in Victoria Falls en Johannesburg is dit betalend. Men 

mag één kleiner stuk handbagage (3-5 kilogram) per persoon in 

de cabine meenemen die in de bagagebak of onder de stoel kan 

geplaatst worden (op de kleinere propeller vluchten enkel mogelijk 

onder de stoel of tussen de benen). 

Ultieme Zimbabwe fly-in
Gezien de totale laadcapaciteit van deze kleine toestellen zeer 

beperkt is, dienen we rekening te houden met een strikte beperking 

van 100 kilogram lichaamsgewicht per passagier. Elke passagier die 

meer weegt moet voor een extra zitplaats € 470 bijbetalen (prijs 

onder voorbehoud van wijziging en aan te vragen bij reservatie).

Let op: in Kenia en Tanzania geldt een totaalverbod op plastic 

zakken. Alle reizigers die aankomen op een luchthaven in Kenia en 

Tanzania mogen geen single use plastic meer meenemen als ze het 

land binnenkomen; niet in hun koffer, niet in hun handbagage, niet 

in de hand. Zorg er dus voor dat alle soorten plastic voor eenmalig 

gebruik – plastic zakken en verpakkingen, vuilniszakken, plastic 

boodschaptassen, enzovoort – niet in de koffer of handbagage stopt 

tijdens het inpakken. Herbruikbare (en afsluitbare) plastic zakjes 

(type zip lock of totebags) om bijvoorbeeld kleine hoeveelheden gels 

en toiletartikelen te vervoeren in de handbagage zijn wel toegestaan. 

Voor meer details verwijzen we graag door naar onze blogpost 

hierover: www.andersdananders.be/blog/ 

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit 

een voorwaarde voor boeking kan zijn. 

20kg
M.u.v. Botswana & Zambia fly-in en ultieme Zimbabwe fly-in.

7kg

A f r i k a
BAGAGE & SEATING
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Tarangire
Nationaal Park

Lake
Manyara

Nationaal Park

Lake Eyasi

Serengeti
Nationaal Park

Ngorongoro Conservation Area Karatu Arusha

TANZANIA

HADITHI  ZA PORINI
13-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 TZ04 07.03.21 19.03.21 € 6.860 € 7.490 ■

21 TZ01 21.10.21 02.11.21 € 7.790 € 8.690 ◆

21 TZ02 13.11.21 25.11.21 € 6.860 € 7.490 ◆

21 TZ03 19.02.22 03.03.22 € 7.790 € 8.690 ◆

21 TZ04 06.03.22 18.03.22 € 6.860 € 7.490 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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T A N Z A N I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Vier verschillende safarilocaties
Tanzania is en blijft een van de meest legendarische 

safaribestemmingen ter wereld en tijdens onze rondreis bezoeken 

we vier nationale parken die krioelen van de wilde dieren: 

Tarangire, Lake Manyara, Serengeti Nationaal Park en Ngorongoro 

Conservation Area. Zowel the Big Five als zebra’s, giraffen, 

impala’s, hyena’s, gnoes, hangbuikzwijnen en talrijke vogelsoorten 

hebben hun natuurlijke habitat in deze overweldigende 

natuurreservaten. Het summum voor een safariliefhebber 

is en blijft de Great Migration: van half oktober tot half 

juli migreren jaarlijks meer dan een miljoen dieren in het 

Serengeti ecosysteem en reizen in deze periode is dan ook 

dé kans bij uitstek om dit once in a lifetime spektakel van 

nabij te volgen. 

Onvergetelijke ontmoetingen met de kleurrijke 
lokale bevolking
Een van de hoogtepunten van onze reis is ongetwijfeld het 

bezoek aan de Hadzabe. Dit is niet zomaar een vluchtig, 

toeristisch bezoek. We spenderen hier een volledige 

voormiddag en we gaan samen met de mannen op jacht, 

we zoeken samen met de vrouwen naar knollen en andere 

eetbare planten of wortels, we mogen een kijkje nemen 

in hun hutten en we wagen ons zelfs aan een wedstrijd 

boogschieten. Dit vinden de Hadzabe altijd zeer vermakelijk. De 

ontmoeting met deze traditionele stam zal onze kennis over het land 

verrijken en een onuitwisbare indruk nalaten. Daarnaast ontmoeten 

we ook de interessante Datoga en Masai en tijdens een dorpsbezoek 

aan Mto Wa Mbu ontdekken we hoe het dagdagelijkse leven van de 

lokale bevolking zijn gang gaat. 

Luxueuze lodges en camps op toplocaties
We logeren in luxueuze en kleinschalige lodges en tentenkampen om 

maximaal te genieten van de overweldigende fauna en flora. Deze 

accommodaties bieden niet alleen uitstekende service en heerlijke 

maaltijden, maar liggen ook binnen de nationale parken op absolute 

toplocaties, zodat wildlife spotten bijna een zekerheid is. Ons verblijf 

aan Lake Eyasi bijvoorbeeld is een groene oase van rust te midden 

van de savanne en onze lodge óp de kraterrand van Ngorongoro biedt 

een adembenemend uitzicht op deze wereldberoemde paradijselijke 

kratervloer. Eindigen doen we in stijl in het prachtige Gibbs Farm, een 

tot lodge omgebouwde voormalige koffieplantage. 

In de lodges zullen we elke dag uitgebreid en lekker tafelen. In 

Tanzania nuttigen we de maaltijden in functie van het programma. Zo 

zullen we sommige dagen genieten van een picknicklunch, om des te 

meer van onze safari of excursie te genieten. Tanzania is ook 

enorm met natuurbehoud en wildconservatie bezig. Sinds 

2017 mogen alle reizigers die aankomen op een luchthaven 

in Tanzania geen plastic voor eenmalig gebruik meer 

meenemen. Om tegemoet te komen aan deze duurzame 

maatregelen, voorzien we een totebag voor elke deelnemer.

4x4 safarijeeps
Tijdens de rondreis en safari’s gebruiken we onze eigen 

twee speciaal omgebouwde 4x4 voertuigen en reizen 

we met maximum 6 personen per jeep. Om zoveel 

mogelijk wildlife van dichtbij te kunnen spotten en om alle 

fotografen een optimale plaats te bieden, voorzien we voor 

iedereen een raamplaats. We houden ook rekening met 

de minder goede staat van de wegen die absoluut niet 

te vergelijken zijn met onze Europese wegeninfrastructuur 

en zullen meerdere ‘African massages’ ondergaan. Beide 

lokale, professionele chauffeurs/gidsen van onze safarijeeps hebben 

jarenlange ervaring en delen graag hun verhalen en kennis met ons. 

Vanop het terras van onze lodge dromen we tenslotte elke avond 

weg bij een onvergetelijke Afrikaanse zonsondergang!

“Tanzania is een van de laatste 
plekken op onze planeet 

waar je in het wild nog een 
grote verscheidenheid van 

grote zoogdieren en prachtig 
gekleurde vogels van dichtbij kan 

aanschouwen.”
Reisleider Tanzania

1 3 8



De gsm, afhankelijk van de provider, werkt op de meeste plaatsen, 

maar in afgelegen gebieden kan de ontvangst onderbroken of volledig 

verstoord zijn. Kijk goed na of de mobiele data en roaming van de 

gsm uitstaan om woekertarieven en onaangename facturen achteraf 

te vermijden. Een lokale simkaart kan ter plaatse aangekocht worden 

in een telefoonwinkel, supermarkt, benzinestation etc. indien dit echt 

noodzakelijk is en dit kan samen met de reisleider ter plaatse geregeld 

worden. De meeste hotels en lodges beschikken over wifi in de publieke 

ruimtes en meer en meer ook in de kamers. In Afrika is de snelheid en/

of werking van het internet en wifi niet altijd even optimaal. 

Fotomateriaal zoals SD-kaarten en batterijen zijn te koop 

in de steden. We raden echter aan voldoende batterijen en 

geheugenkaarten vanuit België mee te nemen. Voor goede 

natuuropnamen is een brandpuntafstand van 200 millimeter een 

minimum; 300 millimeter of groter is beter. Om het gewicht te 

beperken kan men ook een convertor van x1,4 of x2 gebruiken; 

let wel op dat dit met ernstig lichtverlies gepaard gaat. Een 

videocamera met een optische zoom van 8x is een minimum; 10 

of 12x is beter; ook hier kan men een voorzetlens gebruiken om de 

optische vergroting te verhogen. Hou er rekening mee dat flitsen bij 

de primaten ten strengste verboden is!

A f r i k a
FOTO, GSM & INTERNET

Land Netnummer
Botswana +267
Zambia +260
Ethiopië +251
Kenia +254
Madagaskar +261
Namibië +264
Oeganda +256
Tanzania +255
Zimbabwe +263
Zuid-Afrika +27
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Z IMBABWE  & 
CHOBE

1 4 0



Bulawayo

Johannesburg

Matopos
Nationaal Park

Hwange Nationaal Park

Victoria Falls

Kasane

Chobe
Nationaal Park

ZIMBABWE

BOTSWANA

DE ROUTE VAN HET IVOOR
13-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 ZW01 22.11.21 04.12.21 € 7.940 € 8.840 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

1 4 1



Z I M B A B W E  &  C H O B E

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Afwisselende natuurervaringen en ongerepte safari’s
Tijdens deze 13-daagse rondreis genieten we van wervelende 

safari’s in minder gekende natuurreservaten! Zo staan mysterieuze 

rotslandschappen in Matopos Nationaal Park, uitgestrekte savannes 

in Hwange Nationaal Park, het rijke dierenleven langs de Chobe rivier 

in Botswana en de indrukwekkende Victoriawatervallen centraal. 

Zimbabwe en Botswana zijn nog vrij onbekend en onbemind 

bij het grote publiek en we bevinden ons hier ver weg van het 

massatoerisme. Terug naar de natuur in de zuiverste betekenis. 

De landen zijn een groot lappendeken van de mooiste 

en meest ongerepte wildparken. We reizen in alle rust 

op het Afrikaanse ritme en genieten van prachtige 

vergezichten, adembenemende zonsondergangen en 

talrijke geuren en geluiden. Deze rondreis is dan ook 

een droom voor iedere (amateur)natuurfotograaf en 

safariliefhebber! 

Historisch erfgoed en contact met de locals
In Zimbabwe ontdekken we nog authentieke Afrikaanse 

dorpen en historisch erfgoed. De Zimbabwanen zetten 

zelden iets in scène en zijn warme, hartelijke en 

goedlachse mensen die lang hebben geleden onder 

een zwaar militair regime. De schaarste en armoede 

zijn nog overal zichtbaar maar het land is wel in volle 

heropbouw en timmert ijverig aan een betere toekomst. 

We bezoeken het koloniale Bulawayo, dat in 1894 

in handen van de Britten kwam, en bekijken het door 

de ogen van de vele fortuinzoekers of Prospectors. De 

koloniale invloed is er nog steeds zichtbaar in de brede 

lanen en Victoriaanse gebouwen. Een beetje verder 

liggen de ruïnes van het Khami volk uit de 15e en 16e 

eeuw en in Matopos Nationaal Park vinden we de laatste rustplaats 

van Cecil John Rhodes, de stichter van Rhodesië. Als afsluiter gaan 

we vlakbij Victoria Falls op bezoek in een lokaal dorpje om een 

glimp op te vangen van het dagdagelijkse leven van de lokale 

bevolking. 

Hwange Nationaal Park en Chobe rivier
Als grootste nationale park van Zimbabwe mag Hwange niet 

ontbreken op ons programma. In deze uitgestrekte vlakte is water 

schaars, waardoor dieren zich rond de waterpoelen ophouden. Aan 

het zwembad van onze lodge of tentenkamp kunnen we daarom 

wel eens verrast worden door onverwacht bezoek… Hwange is 

vooral beroemd omwille van zijn vele olifanten die van en naar 

het aangrenzende Chobe Nationaal Park in Botswana migreren, 

schattingen lopen uiteen van 20.000 tot wel 75.000 in het droge 

seizoen. In Botswana wisselen we de klassieke jeepsafari in voor 

een verblijf van twee nachten op de Chobe Princess, een prachtige 

rivierboot. We laten de pracht van de onontgonnen oevers van de 

Chobe rivier op ons afkomen en zien buffels, nijlpaarden 

en olifanten zich opmaken voor hun dagelijks bad. 

Victoriawatervallen
De Victoria Falls zijn een van de grootste en spectaculairste 

watervallen ter wereld en dus niet voor niets werelderfgoed 

sinds 1989. Op de grens van Zimbabwe en Zambia stort 

de Zambezi rivier zich over een breedte van 1.700 meter 

naar beneden in een kloof waarna ze zich met donderend 

geraas over een 95 meter hoge rotswand stort. De 

kolkende watermassa en de opstijgende nevels ontvouwen 

een rookgordijn dat we van op kilometers afstand kunnen 

waarnemen. Vandaar dat ontdekkingsreiziger David 

Livingstone deze plaats ‘the smoke that thunders’  noemde. 

De watervallen bereiken hun grootste debiet aan het einde 

van het regenseizoen in maart en april, wanneer er 550 

miljoen liter water per minuut doorvloeit. Twee derde van de 

watervallen bevindt zich op het grondgebied van Zimbabwe. 

Een wandelpad brengt ons naar verschillende uitkijkpunten, 

waar we overweldigd worden door de ongelofelijke 

kracht van het water. Een memorabele afsluiter van deze 

Afrikaanse rondreis!

“Zimbabwe blijft voor mij een van de 
meest speciale landen in Afrika. Het 

‘waarom’ valt moeilijk uit te leggen. Is 
het de warmte van de veerkrachtige, 
positieve, goedlachse Zimbabwanen 
of het ongerepte, authentieke van 

het land? Of is het meer de weidse, 
afwisselende ruwe Afrikaanse natuur 
of de grote populaties wild? Al deze 
troeven hebben te maken met de 

magie van dit land.” 
Reisleider Zimbabwe & Chobe
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A f r i k a

Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de contactdozen 

kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT

Land Elektrische spanning Type 
Botswana 230 Volt D, G, M
Zambia 230 Volt C, D, G
Ethiopië 220 Volt C, E, F, L
Kenia 240 Volt G
Madagaskar 220 Volt C, D, E, J, K
Namibië 220 Volt D, M
Oeganda 240 Volt G
Tanzania 230 Volt D, G
Zimbabwe 220 Volt D, G
Zuid-Afrika 230 Volt C, D, M, N

Gelieve ermee rekening te houden dat de stroom in sommige Afrikaanse landen soms afgesloten of onverwacht afgebroken 

wordt en sterk kan wisselen van spanning. Neem daarom zeker een zaklamp en reservebatterijen mee. Vaak komt het 

ook voor dat de accommodaties op bepaalde bestemmingen beperkte elektriciteit hebben (bijvoorbeeld in Zimbabwe): 

twee uur in de ochtend en twee uur in de avond omdat deze moet opgewekt worden met generatoren, omdat brandstof te 

schaars en te duur is. Daarom raden we aan om powerbanks mee te nemen en vooral die oplaadbaar zijn door het zonlicht. 

Aangezien sommige geschikte adapters voor de Afrikaanse stopcontacten enkel te verkrijgen zijn in Afrika, zal onze 

reisleider per kamer één adapter ter beschikking stellen voor een aantal van ons Afrikaanse bestemmingen. Is dit niet zo, 

dan is er de  mogelijkheid om ter plaatse een geschikte adapter te kopen.

C D E F

G J K L

M N
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Mana Pools Nationaal Park

Hwange Nationaal Park

Victoria Falls Harare

Gonarezhou
Nationaal Park

Matusadona ZIMBABWE

ULT IEME & EXCLUSIEVE FLY- IN 
RONDREIS
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 ZB01 22.05.21 07.06.21 € 11.990 € 12.990 ◆

21 ZB02 19.06.21 05.07.21 € 11.990 € 12.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 10

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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Z I M B A B W E  F L Y - I N

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Exclusiviteit ten top
Welkom op deze rondreis naar de meest onbekende pareltjes van 

Zimbabwe, veraf gelegen, moeilijk over land bereikbaar en elk uniek 

in zijn soort. Deze regio’s zijn weinig bereisd, onontgonnen en uiterst 

ongerept dus hebben ze gelukkig zeer weinig impact van (massa)

toerisme. Tijdens deze fantastische fly-in reis bekijken we, net als 

een African fish eagle, Zimbabwe vanuit de lucht: enig, uniek en 

adrenaline gegarandeerd! We verblijven telkens drie nachten in de 

volgende vier bijzondere nationale parken: Gonarezhou 

(na 30 jaar terug open voor publiek), Mana Pools 

(Unesco werelderfgoed), Matusadona (Lake Kariba) 

en Hwange Nationaal Park. Afsluiten doen we met de 

spectaculaire Victoriawatervallen. 

Safari’s vanuit de lucht, vanop het vasteland 
en vanop het water
Passie voor natuur en dieren is een vereiste voor deze rondreis, 

want deze twee thema’s staan centraal in alles wat we doen en 

beleven. We komen helemaal tot rust en tegelijkertijd ervaren we 

de meest spannende en onverwachte ontmoetingen en momenten. 

De vier panoramische propeller transfervluchten tijdens onze rondreis 

zorgen ervoor dat we het land vanuit vogelperspectief kunnen 

bekijken. Daarnaast combineren we talrijke safari-activiteiten die de 

lodges en de verschillende regio’s ons aanbieden: 4x4 jeepsafari’s, 

bootsafari’s, begeleide natuurwandelingen en in Hwange Nationaal 

Park kunnen we ongestoord en onopgemerkt naar de dieren turen 

vanuit een ondergrondse foto-schuilplaats. Dit levert gegarandeerd 

spectaculaire (close-up) beelden op! Alle activiteiten ter plaatse 

worden begeleid door professionele en zeer ervaren Engelstalige 

bushgidsen. Alleen zij kennen de Afrikaanse bush als hun eigen 

broekzak. Het wildbestand in Zimbabwe is enorm en de dieren zijn 

nog helemaal niet gewend aan menselijke aanwezigheid, dat maakt 

het nog specialer. In de parken wordt het aantal bezoekers bewust 

laag gehouden om de natuur zoveel mogelijk intact te houden. 

Bijzondere accommodaties & locaties
Onze safarilodges en tented camps tijdens onze reis zijn een voor 

een prachtige oases van rust, gelegen in de meest schitterende en 

afgelegen omgevingen. Alle accommodaties waar we verblijven 

zijn zeer comfortabel en voldoende luxueus, maar eigenlijk is het 

de overweldigende natuur en de ligging van de logies die alles 

overtreffen. We worden een met de wildernis en we leven op het 

Afrikaanse ritme: dit is de ideale manier van ontstressen. Vanuit de 

meeste lodges en kampen kunnen we ook aan ‘armchair’ safari 

doen: vanuit onze luie stoel wachten we geduldig af en laten we ons 

verrassen door de dieren die passeren of even komen drinken aan de 

waterpoelen. We genieten volop van dit aards paradijs! 

Duurzame insteek
Duurzaamheid en natuurbehoud staan centraal bij alles wat men 

doet in onze logies. Ze zijn allemaal bezig met kleinschaligheid, 

samenwerking met de lokale gemeenschap en ecologisch bewustzijn 

(zoals anti-stroperij-programma’s). Ze steunen verschillende 

onderwijsprojecten voor lokale kinderen, leiden de 

lokale bevolking op en stellen hen tewerk in de bush 

en in de  lodge. Ook de bescherming van olifanten en 

andere dieren is voor hen prioritair. Bovendien zetten ze 

volop in op groenere technologie, zoals zonne-energie 

en afvalwaterbeheer. In Gonarezhou National Park, in 

Chilo Gorge Safari Lodge, begrijpt men maar al te goed 

dat de lokale gemeenschap essentieel is om het park 

te beschermen. In de jaren ‘80 had dit gebied heel erg te kampen 

met stroperij. Het nam vijf à zes jaar in beslag en vele uitvoerige 

gesprekken met de Shangaan, de lokale bevolking, vooraleer de 

regering begreep dat men de lokale bevolking niet kon negeren en 

dat zij moesten kunnen overleven van hun land. Door verschillende 

projecten op te starten, landbouw aan te leren, scholen op te richten 

en samen te werken met de Shangaan kon men dit prachtige gebied 

terug beschermen voor de huidige en de toekomstige generaties. We 

behoren bij de gelukkigen om van deze natuurlijke rijkdommen te 

kunnen meegenieten.

“Een safari vanuit de lucht is een op 
en top magische ervaring!”

Reisleider Zimbabwe & Chobe
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TuinrouteKaapstad
Oudtshoorn

Port Elizabeth

Bergville

Johannesburg

Drakensbergen

Malelane

Mkuze

Karongwe
Game Reserve

ZUID-AFRIKA

Kruger 
Nationaal Park

Knysna

TER NAGEDACHTENIS VAN 
REISLEIDER FRANS LOMBARD

Dear Frans, someday we‘ll meet again

Schreeuwend in mijn stilte
Roep ik je naam 
Waar ben je, kom alsjeblieft weer terug
Zeg me waar je naartoe bent gegaan
Zeg me dat dit niet het einde is
Je hebt me alles geleerd over Zuid-Afrika

Wat moet ik nu zonder je advies
Dagen hebben we samen rondgereden
Nooit meer je schaterende lach
Nooit meer je bariton stem
Nooit meer je forse wandelpas
Nooit meer, is langer dan de eeuwigheid

Dat deze onzin mocht gebeuren
Ze zeggen dat je het nu beter hebt
Maar waarom had je zo weinig lucht?
Ik kan het niet begrijpen

De tijd gaat door, en zo gaat het leven
De mensen vergeten, ‘t is al lang geleden
Je naam wordt gemeden,
De pijn is niet uit te spreken

Ook al zul je nooit meer terug komen
Zoveel respect voor je
Als winnaar van de verloren strijd
Ben je nu de mooiste stem daarboven
En al komt het nooit meer goed
Ik zal altijd in je terugkomst blijven geloven 

Guy Geens

TROTS VAN DE TAFELBERG
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon
van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

20 ZA12 08.02.21 26.02.21 € 5.490 € 5.990 ■

20 ZA13 22.02.21 12.03.21 € 5.490 € 5.990 ■

20 ZA14 01.03.21 19.03.21 € 5.490 € 5.990 ■

21 ZA01 05.07.21 23.07.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA02 20.09.21 08.10.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA03 04.10.21 22.10.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA04 11.10.21 29.10.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA05 18.10.21 05.11.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA06 25.10.21 12.11.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA07 01.11.21 19.11.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA08 08.11.21 26.11.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA09 15.11.21 03.12.21 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA10 10.01.22 28.01.22 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA11 24.01.22 11.02.22 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA12 07.02.22 25.02.22 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA13 21.02.22 11.03.22 € 5.390 € 5.890 ◆

21 ZA14 28.02.22 18.03.22 € 5.390 € 5.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	■  voor programma zie brochure 2020-2021  
of andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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Z U I D - A F R I K A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Historisch erfgoed
Zuid-Afrika staat niet voor niets bekend als ‘de wereld in één land’ 

met ongeziene diversiteit in landschappen, fauna, flora, klimaat 

en culturen. Tijdens deze rondreis leren we meer over de woelige 

geschiedenis van de Regenboognatie. Na aankomst in Johannesburg 

duiken we meteen het turbulente verleden in met een 

bezoek aan Soweto of ‘SOuth WEst TOwnships’. We gaan 

in het Apartheid Museum op historische ontdekkingsreis 

en stoppen even aan het Hector Pieterson monument 

en het voormalige huis van Nelson Mandela. Onderweg 

naar de beroemde Drakensbergen rijden we doorheen The 

Battlefields, een gebied met verschillende monumenten 

(zoals het Bloedriviermonument) ter herinnering aan de 

vele veldslagen uitgevochten tussen de Boeren, Zoeloes, 

Britten en de Voortrekkers. Even buiten Oudtshoorn vinden 

we de Cangogrotten, indrukwekkende druipsteengrotten 

met sporen van prehistorische bewoners. 

Afwisselende natuurgebieden
Zuid-Afrika is gezegend met natuur van de bovenste 

plank en dat zullen we op vele plekken in geuren en 

kleuren ontdekken. Na spannende safarimomenten 

in de Afrikaanse bush rijden we naar Swaziland langs 

watervallen in groene valleien, moeraslanden, heuvels en savannes. 

Even indrukwekkend zijn de Drakensbergen aan de grens met het 

koninkrijk Lesotho met toppen tot wel 3.482 meter hoog. Na de 

bergen is het tijd voor de Tuinroute, gelegen tussen Port Elizabeth en 

Mosselbaai. Het is een prachtige kuststreek met grillige rotspartijen, 

charmante stadjes, uitgestrekte stranden en groene natuurgebieden 

zoals het Tsitsikamma Nature Reserve. De Tuinroute gaat over 

in de Wijnroute en vanuit Kaapstad volgen we de panoramische 

route naar de Winelands, waar we een van de vele historische 

wijnhuizen bezoeken. Naast de majestueuze Tafelberg genieten we 

van het Kaapse Schiereiland met zijn fotogenieke Chapmans’ Peak 

Drive, witte zandstranden, dramatische landschappen en schattige 

Afrikaanse pinguïns en pelsrobben.

Drie dagen exclusieve safari’s per 4x4
Anders dan anders garandeert een unieke bushervaring in het 9.000 

hectare grote private wildreservaat Karongwe Game Reserve. In een 

privépark is de kans om dieren te spotten veel groter omdat het 

aantal bezoekers bewust beperkt blijft en het mogelijk is om met 

een safarijeep de wegen te verlaten en de sporen van de dieren te 

volgen. Tijdens dit tweedaagse verblijf gaan we op safari in open 4x4 

terreinwagens en samen met een professionele ranger zoeken we naar 

leeuwen, olifanten, nijlpaarden, springbokken, zebra’s en 

luipaarden. Liefhebbers trekken wandelschoenen aan voor 

een begeleide natuurwandeling in de bush. We doorkruisen 

ook een dag het beroemde Kruger Nationaal Park, het 

grootste en oudste wildpark van Zuid-Afrika, en natuurlijke 

habitat van de Big Five. Hopelijk spotten we ook alle leden 

van de Little Five: de luipaardschildpad, olifantspitsmuis, 

buffelwever, neushoornkever en mierenleeuw. 

Exclusieve accommodaties
We logeren in luxueuze en kleinschalige lodges en 

boetiekhotels op unieke locaties. Zo ligt ons boetiekhotel 

aan de rand van het bruisende Johannesburg in een rustige 

omgeving met een prachtige tuin zodat we heerlijk kunnen 

ontspannen. We genieten van een tweedaags verblijf in 

robuuste en comfortabele chalets in een vijfsterren lodge 

in het privéwildreservaat Karongwe. Pal aan de voet van de 

benevelde Ghost Mountain (in Zoeloeland) ligt ons charmant 

recent gerenoveerde hotel en vanuit onze exclusieve accommodatie in 

de majestueuze Drakensbergen hebben we een uniek zicht over de 

steile rotsen van het bekende Amfitheater. Centraal in Kaapstad, aan het 

levendige Victoria & Alfred Waterfront, verblijven we in een luxehotel 

waar we lekker ontbijten met fenomenaal zicht op de Tafelberg. Van 

een idyllische afsluiter van deze gevarieerde reis gesproken...!

“Geniet van opwindende safari’s, 
heerlijk eten en zinnenprikkelende 
wijnen. Laat je verrassen door de 

Afrikaanse geluiden zoals het gebrul 
van een leeuw, de roep van een 

visarend, de ritmische geluiden van 
Zoeloedrums en het geknetter van een 
kampvuur. South Africa has got it all!”

Reisleider Zuid-Afrika
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A f r i k a

Op de meeste plaatsen kan er met creditcards, zoals Visa en MasterCard, 

betaald of afgehaald worden, maar slechts kleine bedragen per keer 

en met een supplement. Het is belangrijk om de bank over de reis 

te informeren, zodat de bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen 

worden voor buitenlands gebruik. 

Daarnaast kan men US-dollars of euro’s wisselen tegen de lokale 

munt bij aankomst in de luchthaven of in de grote steden bij banken 

of hotels. Grotere biljetten leveren vaak een betere wisselkoers op. 

Onze reisleider zal hierbij assisteren bij aankomst. In Zimbabwe worden 

biljetten van 50 en 100 US-dollar vaak niet aangenomen, vanwege de 

vele vervalsingen die in omloop zijn. 

Vele lokale munten in Afrika zijn enkel ter plaatse te verkrijgen 

en ze zijn handig bij een bezoek aan een lokaal marktje of in 

de kleinere souvenirs winkels. Bewaar ook altijd het bewijs van 

omruilen, want vaak is dit nodig om op het einde van de reis de 

lokale munt terug naar euro’s om te wisselen. 

GELDZAKEN

Land Munteenheid Wisselkoers (24.09.20) 
Botswana & 
Zambia

Botswaanse pula (BWP)
Zambiaanse kwacha (ZMW)

1 EUR = 13,30 BWP
1 EUR = 23,32 ZMW

Ethiopië Ethiopische birr (ETB) 1 EUR = 43,01 ETB
Kenia Keniaanse shilling (KES) 1 EUR = 125,63 KES
Madagaskar Malagassische ariary (MGA) 1 EUR = 4.484,27 MGA
Namibië Namibische dollar (NAD) 1 EUR = 19,80 NAD
Oeganda Oegandese shilling (UGX) 1 EUR = 4.299,40 UGX
Tanzania Tanzaniaanse shilling (TZS) 1 EUR = 2.695,15 TZS
Zimbabwe US dollar (USD) 1 EUR = 1,16 USD
Zuid-Afrika Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) 1 EUR = 19,80 ZAR

Zimbabwe, ultieme en exclusieve Fly-in
In Zimbabwe dienen er op bepaalde, grotere luchthavens en landingsbanen vertrektaksen (departure 

tax) betaald te worden ter plaatse en deze bedragen tussen de 15 en 30 US-dollar per persoon per 

luchthaven/landingsbaan. Dit is afhankelijk van de gekozen landingsbaan of luchthaven voor de 

kleinere transfervluchten binnen Zimbabwe en de dag van de geplande vluchten. Wij kunnen het 

correcte bedrag voor de vertrektaksen niet op voorhand garanderen. Voorzie daarom een bedrag 

van 110 US-dollar per persoon, cash en in kleinere coupures, om deze taksen ter plaatse te betalen.  
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Kgalagadi Transfrontier
Nationaal Park

Augrabies Falls Nationaal Park

Kakamas
Okiep

Lamberts Bay

Langebaan

Cederbergen

Kaapstad

Upington

Kimberley

Sutherland

Britstown

ZUID-AFRIKA

DE GROENE KALAHARI
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 WA01 08.08.21 27.08.21 € 5.490 € 6.440 ◆

21 WA02 22.08.21 10.09.21 € 5.490 € 6.440 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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Z U I D - A F R I K A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Afwisselende indrukwekkende natuurgebieden
Tijdens deze rondreis door de Noordelijke Kaap ontdekken we een 

heel ander en minder toeristisch deel van Zuid-Afrika. De regio 

wordt soms ook de vergeten hoek van Zuid-Afrika genoemd, maar 

daarom is deze plek juist zo aantrekkelijk! De contrasten van groene 

vegetatie en uitgestrekte, dorre halfwoestijnen maken 

deze reis zeer bijzonder. 

Ook op heel wat verschillende fauna en flora kunnen we 

rekenen. Zo spotten we in West Coast National Park – een 

beschermd moerasgebied van 310 km² – broedkolonies 

van pinguïns, jan-van-genten, aalscholvers en andere 

vogels. In Kimberley vinden we het Grote Gat, een restant 

van de diamantmijnen en letterlijk een groot gat van 463 

meter breed en 214 meter diep. Het is het grootste, met 

de hand gegraven gat ter wereld. 

Verder noordwaarts komen we in de vrijwel onbewoonde 

regio waarbij halfwoestijn en savanne elkaar moeiteloos 

afwisselen. We bewonderen hier de rode zandduinen van 

de Kalahariwoestijn. Dit weinig bezochte deel biedt ons 

weidse landschappen: droog, ruw en verlaten. Op deze 

immense vlaktes heeft de vegetatie zich aangepast aan de 

verschroeiende zon. Inheemse aloë’s en andere vetplanten overleven 

in deze harde omstandigheden. 

Meer naar de kust, in Namaqualand, brengt een goed regenjaar de 

woestijn tot leven. Miljoenen bloemen schieten op tot een felgekleurd 

bloementapijt om na enkele weken terug te verdwijnen in de dorre 

semiwoestijn. We maken een wandeling in het Augrabies National 

Park waar de watervallen, gevormd door de Oranje Rivier, het 

absolute hoogtepunt zijn. Het water stort hier 50 meter naar beneden 

en perst zich door een 18 kilometer lange, smalle kloof van roze 

granietrotsen. 

Sterrenkijken en safari’s
De diepblauwe en heldere Noord-Kaapse lucht zorgt ’s avonds 

voor intense zonsondergangen. Wanneer de nacht valt, schitteren 

duizenden sterren aan de inktzwarte hemel. Geen betere plek om 

sterren te kijken dan in het dorpje Sutherland, dat bekend staat als 

het centrum van de sterrenkunde in Afrika. Dankzij zijn afgelegen 

ligging en hoogte (1.500 meter boven zeeniveau) is het hier ideaal 

om de nachtelijke hemel te bestuderen. Sutherland huisvest vandaag 

de dag ook de Suider-Afrikaanse Teleskoop, de grootste telescoop van 

het zuidelijke halfrond.

In het Kgalagadi Transfrontier Park doorkruisen we per 

4x4 safariwagen dit indrukwekkende natuurreservaat 

waar talrijke leeuwen, luipaarden en hyena’s leven. In de 

Cederbergen trekken we er opnieuw per 4x4 op uit op zoek 

naar elanden, gemsbokken of de zeldzame Cape Mountain 

zebra’s. Ondanks de ruige omgeving is het gebied al 

duizenden jaren bewoond. De talrijke rotstekeningen van 

de San of Bosjesmannen, de oorspronkelijke bewoners, 

zijn er de stille getuigen van. 

Kleinschalige accommodaties
We logeren in luxueuze en kleinschalige lodges op 

unieke locaties. Zo genieten we in onze accommodatie 

in Langebaan van een prachtig uitzicht over de 

grote, azuurblauwe lagune. Middenin de unieke 

woestijnomgeving van het Kgalagadi Transfrontier Park ligt 

onze lodge met een adembenemend observatiedek voor 

sterrenkijken. Genesteld aan de Cederbergen, verblijven we 

in het Bushman’s Kloof Wilderness Reserve in een intieme lodge die 

ons laat kennismaken met uitgestrekte open vlaktes, diepe ravijnen, 

spectaculaire watervallen en prehistorische San-rotsformaties. Hier 

wordt ons beeld van het onaangetaste Afrika reëel en genieten we 

van een ecologische oase van magisch land, unieke wildernis en oude 

zandstenen formaties. 

“Zuid-Afrika al bezocht? Kom 
en ervaar een totaal ander en 
minder toeristisch deel van dit 
land. Hoogtepunten hier zijn 

woestijndieren, uitgestrekte vlaktes 
met prachtige bloemen, tien miljoen 

jaar oude fossielen en levend 
werelderfgoed.”

Reisleider Zuid-Afrika
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Mulu

Kota Kinabalu
Kinabalu
Nationaal Park

Sukau

Sandakan

BORNEO

Bako
Nationaal Park 

Kuching

Tunku Abdul Rahman
Nationaal Park

DE GROENE PAREL
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 BV02 31.07.21 14.08.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 BV03 25.09.21 09.10.21 € 4.890 € 5.890 ◆

22 BV01 19.03.22 02.04.22 € 4.890 € 5.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 18

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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B O R N E O

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Spectaculaire creaties van de natuur
Borneo biedt reizigers wildlife aan om ‘u’ tegen te zeggen en dat 

is nog een understatement! Onvoorziene ontmoetingen met orang-

oetans, gibbons, zeldzame neusapen gecombineerd met prachtig 

regenwoud, hagelwitte zandstranden en diverse nationale 

parken maken van Maleisisch Borneo een bijzonder unieke 

en overweldigende natuurexploratie. 

Het groene schiereiland Bako met zijn grillig geërodeerde 

zandsteenformaties vormt onze eerste kennismaking met de 

afwisselende ecosystemen op het eiland. In de mangroves 

en laaglandjungle van dit nationaal park, enkel per boot 

bereikbaar, ontdekken we clowneske neusapen en kleurrijke 

ijsvogels. Het volgende nationaal park, Mulu, zal ons met 

zijn grootste grottensysteem ter wereld, in nevel gehulde 

bergtoppen en endemische fauna & flora met stomheid 

verbazen. Mulu, diep verscholen in het primaire tropisch 

regenwoud, kunnen we enkel bereiken met een binnenlandse 

vlucht, en voor ons transport ter plaatse zijn we aangewezen 

op traditionele longtailboats. Omdat het zo moeilijk bereikbaar is, 

komen er niet veel toeristen en is de natuur er prachtig bewaard! We 

ontdekken buitengewone druipsteenformaties en spotten tijdens 

een canopy walk heel wat leven in de bomen. Logeren doen we 

er in een moderne luxueuze versie van een traditionele longhouse 

(oorspronkelijk langhuizen van de lokale stammen) midden in het 

groen. Een onvergetelijk schouwspel dat we er aanschouwen is de 

start van de nachtelijke rooftocht van honderdduizenden vleermuizen 

die de imposante grotten bij valavond verlaten. Wanneer de meeste 

bezoekers stilletjesaan het park verlaten, wandelen wij met onze 

zaklantaarn door de duisternis en horen we de jungle tot leven 

komen. Tijdens een korte nachtcruise op zoek naar slapende 

vogels laten we ons verrassen door een prachtig schouwspel van 

vuurvliegjes. Van één zijn met de natuur gesproken!

Boeiende ecosystemen en uniek dieren- en plantenleven
Tijdens deze rondreis spotten we met wat geduld en vastberadenheid 

enkele van de meest bedreigde diersoorten ter wereld: orang-

oetans die hun nest maken in de toppen van de bomen, 

luidruchtige neusapen, zwemmende dwergolifanten en kleurrijke 

neushoornvogels. We komen te weten waarom het eiland een hotspot 

is van unieke diersoorten zoals vliegende lemuren, hagedissen, 

kikkers en eekhoorns. We exploreren een waar botanisch 

paradijs in het bergregenwoud op de flanken van Mount 

Kinabalu en gaan samen met onze reisleider op zoek naar 

de kleinste orchidee en de grootste bloem ter wereld. 

Kleurrijke koralen en tropische vissen vinden we ook terug 

op deze bestemming aan de paradijselijke Bounty-eilandjes 

van Tunku Abdul Rahman National Park.

Ontwaken midden in de jungle
Onze meest memorabele accommodatie ligt langs de 

Kinabatangan rivier, waar we verblijven in op palen 

gebouwde lodges. ’s Ochtends wakker worden op geluiden 

van de ontwakende jungle zullen we niet snel vergeten. Het 

is een fantastische ervaring om vanop je balkon in de toppen 

van de bomen neushoornvogels te spotten of te ontbijten 

midden in de jungle met wroetende baardzwijnen op de achtergrond. 

Blikvangers zijn hier onze bootsafari’s langs de brede Kinabatangan 

rivier, dé perfecte manier om de bedreigde Borneose dwergolifant 

en orang-oetan te spotten. We genieten van een lekker kopje koffie 

in onze privéboot terwijl we rustig ronddobberen op het water en 

overvliegende watervogels bewonderen. Op het ritme van de natuur 

leven, daar staat deze reis voor!

“Een van de mooiste momenten 
uit mijn reisleiderscarrière zijn de 
ochtend- en avondcruises op de 
Kinabatangan rivier. Neusapen 
spotten vanop een boot in het 
regenwoud... Pure magie!”

Reisleider Borneo
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BORNEOBORNEO

Zu i d oo s t - A z i ë

Vrijwel heel Zuidoost-Azië heeft een tropisch warm en vochtig 

klimaat. In het noorden is sprake van een subtropisch 

moessonklimaat met natte en droge jaargetijden en een 

gemiddelde jaartemperatuur van rond de 29°C. In Cambodja, 

Laos, Myanmar en Thailand zijn twee jaargetijden: de vochtige 

en warme zuidwestmoesson met regenbuien van mei tot oktober 

en de koelere, droge noordoostmoesson in de periode van 

november tot april. Hou er rekening mee dat het in de bergstreken 

gedurende het hele jaar ‘s avonds zo’n 10°C kan afkoelen. 

Vietnam kent duidelijke klimaatverschillen tussen noord en zuid. 

In het zuiden van het land kan je het hele jaar door rekenen op 

warme temperaturen met een gemiddelde temperatuur van 27°C. 

De regenperiode voor Zuid-Vietnam begint in de maand mei en 

loopt tot en met oktober. Het hoge noorden van Vietnam kent 

meer uitgesproken seizoenen. Tijdens het winterseizoen van 

december tot februari is de gemiddelde temperatuur 15°C. Daarna 

stijgen de temperaturen geleidelijk tot gemiddeld 32°C tijdens de 

zomermaanden. In het uiterste noorden van Vietnam is er tijdens 

de maanden december en januari ook kans op druilregen afkomstig 

van de noordoostmoesson. Aan de kuststreken komen jaarlijks 

enkele plaatselijke tropische stormen voor tijdens de moessontijd. 

Indonesië, de Filipijnen, Singapore & Maleisië kennen een 

regenwoudklimaat waarin er het hele jaar door regen valt. In het 

zuiden rond de evenaar zijn er gelijkmatige hoge temperaturen 

het hele jaar door met een gemiddelde dagtemperatuur van 29°C. 

‘s Nachts daalt de temperatuur lichtjes tot ongeveer 22°C. De 

drogere periode loopt van maart tot november; de vochtigere 

noordoostmoesson loopt van november tot en met februari. Enkel 

in Papua loopt het regenseizoen langer, namelijk van november 

tot maart. In de hooglanden (1.800 meter) daalt de temperatuur 

van 28°C overdag naar 18°C ‘s nachts. De eilandenarchipel van 

de Filipijnen in het oosten heeft een duidelijke moessonperiode 

van juni tot oktober met kans op tyfoons in september en oktober. 

Buiten dit natte seizoen blijft de regen meestal beperkt tot korte 

maar hevige buien.

KLIMAAT & TIJDSVERSCHIL

MYANMAR
Zomer: +4u30
Winter: +5u30

Zomer: +5 uur
Winter: +6 uur
VIETNAM

Zomer: +5 uur
Winter: +6 uur
LAOS

MALEISÏE
Zomer: +6 uur
Winter: +7 uur

WEST-INDONESÏE
Zomer: + 5 uur
Winter: + 6 uur

FILIPIJNEN
Zomer: + 6 uur
Winter: +7 uur

OOST-INDONESÏE
Zomer: +7 uur
Winter: +8 uur

CENTRAAL-INDONESÏE
Zomer: +6 uur / Winter: +7 uur

CAMBODJA
Zomer: +5 uur
Winter: +6 uur

THAILAND
Zomer: +5 uur
Winter: +6 uur
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CAMBODJA  & 
L AOS
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Luang Prabang 

Pakse

Phonsavan

Don Daeng

Siem Reap 

Phnom Penh 

LAOS

CAMBODJA

MAANSTAD & AVONDRIJK
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 CL01 05.11.21 20.11.21 € 4.890 € 5.850 ◆

21 CL02 04.03.22 19.03.22 € 4.890 € 5.850 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

1 6 3



C A M B O D J A  &  L A O S

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Twee kleine(re) broers van Indochina
Cambodja en Laos - onderling verbonden door de machtige Mekong 

rivier - verrassen door hun enorme variatie in taal, etnische volkeren 

en landschappen. Hoewel beide landen tijdens de koloniale periode 

onder Frans bewind vielen, hebben ze elk hun eigenheid en 

authentieke sfeer weten te behouden. De onbeschrijflijke grandeur 

van Angkor Wat, de drijvende dorpen op het Tonle Sapmeer maar 

ook het donkere verleden van Phnom Penh: dat is 

Cambodja. Bergketens en etnische minderheden in het 

noorden, talrijke watervallen en duizenden paradijselijke 

eilandjes in het zuiden, de mysterieuze Kruikenvlakte en 

het koloniale Luang Prabang: welkom in Laos! 

Eeuwenoude tempelsteden en mysterieuze 
beschavingen 
Wie Cambodja zegt, denkt meteen (en terecht) aan het 

achtste wereldwonder en een van de grootste, religieuze 

monumenten ter wereld: Angkor Wat. We keren terug in de tijd 

naar de grootsheid van weleer tijdens een driedaags bezoek aan 

het labyrint van het koninkrijk Angkor, zijn tempels, ruïnes en 

pagodes, verscholen in de jungle. Ook de kleinere sites van Angkor 

Thom, Ta Phrom, Bayon, Banteay Srei en Beng Mealea mogen 

niet ontbreken wanneer we worden ondergedompeld in het rijke 

culturele verleden van de Khmer. De bovenmenselijke dimensie van 

Angkor is niet in woorden of beelden te vatten, maar met anders 

dan anders weten we wel exact waar we moeten zijn voor die éne 

bijzondere  foto van de zonsondergang! 

Luang Prabang wordt met zijn kloostergeluiden, bedelende 

monniken vroeg in de ochtend, paleizen, stupa’s en kleurrijke 

avondmarkt niet voor niets als meest charmante stad van Laos 

omschreven. Op de echte anders dan anders-wijze komen we 

te weten waarom ook deze parel hoog staat aangeschreven op 

de Unesco werelderfgoedlijst. Even buiten de stad worden we 

overweldigd door de meer dan 4000 Boeddhabeeldjes in de 

Pak Ou grotten en de adembenemende natuurlijke schoonheid 

van de Kuang Si watervallen. Zullen de duizenden stenen, 

monolithische bouwwerken van enkele duizenden jaren oud 

in de mysterieuze Vlakte der Kruiken, ons ook hun geheimen 

prijsgeven?

Drijvende dorpen doorheen de woelige geschiedenis 
Wanneer we varen tussen de drijvende dorpen op het Tonle Sapmeer -, 

Zuidoost-Azië’s grootste zoetwatermeer -, krijgen we een boeiende 

inkijk in het bijzondere hedendaagse leven. Helaas kunnen 

we ook niet voorbij gaan aan het bloederige tijdperk 

van Cambodja’s voormalige koning Sihanouk en het 

repressieve regime van Pol Pot. In Phnom Penh brengen 

we een beklijvend bezoek aan de Killing Fields en de Tuol 

Sleng gevangenis, nu een museum ter herinnering aan de 

genocide onder het regime van de Rode Khmer. In Laos 

getuigt de Mine Advisory Group (MAG) hoe ze komaf 

maakt met de onontplofte mijnen die als laatste getuigen 

van de Vietnamoorlog zijn achtergebleven.

Bijzondere accommodaties en lokale cuisine
We logeren in een mooie mix van moderne en charmante hotels, 

centraal gelegen in het midden van een stad of dorpje. Ook de 

heerlijke lokale keuken - gekruid met Cambodjaanse, Laotiaanse, 

Vietnamese, Thaise, Chinese, Franse en Westerse invloeden - zullen 

we tijdens deze rondreis niet snel vergeten. Met een Lao bier klinken 

we alvast op deze twee Zuidoost-Aziatische landen.

“Reizen door Cambodja en Laos is 
zoals teruggaan in de tijd maar dan 
zonder de klok terug te draaien.”

Reisleider Cambodja & Laos
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Zu i d oo s t - A z i ë

Formaliteiten voor deelnemers met de Belgische nationaliteit: je dient in het 

bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot ten minste zes 

maanden na terugkeer in België. We raden steeds aan om een kopie van je 

paspoort mee te nemen en het apart van het origineel te bewaren. Voor een 

verblijf van minder dan 30 dagen is geen visum vereist met uitzonderingen 

van Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.

Zowel voor Cambodja als Laos is een visum verplicht en dient je paspoort 

ten minste vier lege pagina’s te hebben. Beide visums worden ter plaatse 

verzorgd. Voor het visum voor Cambodja dien je ongeveer 30 US-dollars per 

persoon te voorzien (onder voorbehoud van wijziging) en drie pasfoto’s per 

persoon. Voor het visum voor Laos dien je ongeveer 40 US-dollars per persoon 

te voorzien (onder voorbehoud van wijziging) en twee pasfoto’s per persoon. 

Voor Myanmar en Vietnam is eveneens een visum vereist. Dit kan via je 

reisagent of via anders dan anders verzorgd worden. 

PASPOORT & VISUM
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F I L I P I JNEN
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FILIPIJNEN

PALAWAN

MINDANAO

LUZON

BOHOLPuerto Princessa
Sabang

Manilla

Tagbilaran

Clark

Baguio

Banaue

NAKATAGONG KAYAMANAN
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 FP02 01.05.21 15.05.21 € 5.490 € 6.990 ■

21 FP03 27.11.21 11.12.21 € 5.490 € 6.990 ◆

21 FP04 05.03.22 19.03.22 € 5.490 € 6.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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F I L I P I J N E N

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Metropool Manila
De Filipijnen – en meer bepaald de eilanden Luzon, Palawan en 

Bohol – sieren sinds 2020 het aanbod van anders dan anders. Reken 

op smaragdgroene rijstvelden, bruisende metropolen, smeulende 

vulkanen, schattige spookdiertjes, een goedlachse bevolking en 

duizenden paradijselijke eilanden. 

In de hoofdstad Manila verblijven we vlakbij de oude stad 

in het iconische The Manila Hotel. Achter de prachtige 

witte façade van dit historische hotel gaan ruime suites 

schuil, gedecoreerd met Filipijnse kunst en voorzien van 

marmeren badkamers. Historische figuren zoals generaal 

Douglas MacArthur, Ernest Hemingway en John F. Kennedy 

resideerden in dit eclectische meesterwerk, eveneens de 

favoriete verblijfplaats van Imelda Marcos. We verkennen 

de oude Spaanse koloniale wijk Intramuros en ontdekken 

de Amerikaanse invloeden in het dagelijkse leven van de Filipino’s. In 

het drukke straatbeeld domineren kleurrijke met graffiti en religieuze 

symbolen versierde jeepneys, het meest populaire transportmiddel 

op de Filipijnen. Dat zijn oude militaire voertuigen die de Verenigde 

Staten hier na de Tweede Wereldoorlog achterlieten. 

Rijstvelden van de Ifugao
We reizen door de Cordillera naar de kleine gemeente Banaue 

waar 2.000 jaar geleden de voorouders van de Ifugao bevolking 

de flanken van de bergen met de hand omvormden tot 

uitgestrekte rijstterrassen. We maken hier wandelingen tussen 

de amfitheatervormige rijstvelden van Batad en genieten van 

spectaculaire uitzichten. Lokale jeepneys voeren ons tot bij dorpjes 

van het animistische Ifugao volk, dat vroeger bekend stond als 

gevreesde koppensnellers, waar de bewoners nog steeds magische 

rituelen voor hun voorouders uitvoeren. 

Actieve vulkanen en kratermeren
Een van de absolute hoogtepunten van deze rondreis is onze 

wandeling aan een van de meest beruchte vulkanen ter wereld: Mount 

Pinatubo. Een kleine 4x4 voert ons door een grillig maanlandschap 

tot bij het startpunt van onze trekking door de dramatische gevormde 

heuvels tot op de rand van de vulkaan. Hier worden we beloond met 

een indrukwekkend uitzicht op het turkooisblauwe kratermeer, een 

avontuur om nooit meer te vergeten! 

Weelderig groen regenwoud en torenhogen kliffen ontvouwen zich 

voor onze ogen tijdens een boottocht per boomstamkano door de 

Pagsanjan kloof. Scènes uit de epische film Apocalyps Now van 

Francis Ford Coppola werden in dit indrukwekkende landschap 

opgenomen. Op het einde van de kloof stort de 30 meter hoge 

Magdapio waterval zich met veel geweld naar beneden, een 

indrukwekkend schouwspel. 

Verborgen eilandschatten 
We verlaten het hoofdeiland Luzon en vliegen tot ‘the last 

frontier’ van de Filipijnen, het prachtige eiland Palawan. 

Groene bergketens en karstlandschappen in het binnenland 

worden omzoomd door een tropische turkooisblauwe 

kustlijn van 2.000 kilometer lang. Ons ecohotel in Sabang 

is de plek bij uitstek om de mooie mangrovesystemen en 

de unieke ondergrondse rivier te verkennen.  

Op het groene eiland Bohol ontdekken we de beste plekjes om de 

Chocolate Hills te bekijken en komen we te weten waarom ze lokaal 

‘tranen van steen’ worden genoemd. Tussen het overweldigende 

groen leven schuwe en delicate spookdiertjes, Tarsiers, die zich met 

wat geluk aan ons willen tonen. Als afsluiter van een gevarieerde 

rondreis varen we langs wuivende palmen op de Loboc rivier, gaan 

we dolfijnen spotten en snorkelen we met zeeschildpadden in de 

kleurrijke onderwaterwereld. 

“De plaats waar Azië een  
glimlach draagt!”

Reisleider Filipijnen
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Zu i d oo s t - A z i ë

Er zijn geen verplichte vaccinaties om rond te reizen in Zuidoost-Azië. 

Het leidingwater is nergens drinkbaar, maar in de hotels stelt men 

gratis drinkwater ter beschikking. Naast je gebruikelijke medicijnen 

neem je best een geneesmiddel tegen hoofdpijn, diarree en een 

ontsmettingsmiddel voor kleine wondjes mee. Belangrijk om te weten 

is dat dengue en chikungunya (knokkelkoortsen) hier voorkomen en 

overgedragen worden door muggen die overdag steken. Daarom 

mag een insectenwerend middel (tropische versie met DEET) niet 

ontbreken in je reisapotheek. Ook een goede krachtige zonnecrème 

en zeep zonder water komen altijd van pas! In de meeste grote 

steden zijn westerse medicijnen verkrijgbaar.

GEZONDHEID
Gele koorts
Hepatitis A

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella
(Malaria)

Goede muggenspray 
met DEET

Goede zonnecrème en 
zeep zonder water

Gele koorts Hepatitis A Tetanus 
- difterie - 
kinkhoest

Polio Mazelen - 
bof - rubella

Malaria 
preventie 

Cambodja & Laos Soms verplicht 
(Cambodja)

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt 
aanbevolen

Filipijnen Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen
Indonesië Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen 

(maar sterk bij ID)
Maleisië & 
Singapore

Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Myanmar Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Thailand Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Vietnam Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

- Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt. 

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen  

(afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be). 
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Yogyakarta

Yogyakarta

Makassar

PalopoToraja

Denpasar

INDONESIË 

JAVA

SULAWESI

BALI

BALI

JAVA

Bromo Ijen

Nusa Dua

Sidemen
Denpasar

West Bali
Nationaal Park

NUSA INDAH
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 NI07 11.03.21 28.03.21 € 5.190 € 6.290 ■

21 NI01 08.04.21 25.04.21 € 5.190 € 6.290 ■

21 NI02 20.05.21 06.06.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 NI03 15.07.21 01.08.21 € 5.490 € 6.490 ◆

21 NI04 12.08.21 29.08.21 € 5.490 € 6.490 ◆

21 NI05 09.09.21 26.09.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 NI06 30.09.21 17.10.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 NI07 10.03.22 27.03.22 € 4.990 € 5.990 ◆

22 NI01 07.04.22 24.04.22 € 4.990 € 5.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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I N D O N E S I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
De ideale kennismaking met Indonesië
Deze boeiende Nusa Indah of ‘mooie eilanden’-rondreis brengt ons 

van de ene verrassing naar de andere. Tijdens deze drie-eilandentocht 

ervaren we de islamitische hofcultuur op Java, de levendige 

hindoecultuur op Bali en de bloeiende vooroudercultuur op Sulawesi. 

Indonesië, dat uit meer dan 17.000 eilanden bestaat, 

is een fascinerende mengelmoes van natuur, cultuur, 

volkeren en culinaire verwennerij. We maken kennis met 

de drie belangrijkste eilanden die de variatie van het land 

perfect weergeven en waardoor we een compleet beeld 

krijgen van West- en Centraal-Indonesië.

Originele excursies
We starten op het dichtst bevolkte eiland, Java. In Centraal-

Java zien we de zon opkomen boven de Borobudur tempel 

en ontdekken we de hoogtepunten van het Prambanan 

tempelcomplex. We aanschouwen absolute parels van 

hindoe-Javaanse bouwwerken en indrukwekkend Unesco 

werelderfgoed. Op het Diengplateau maken we kennis met 

het oudste tempelcomplex van Indonesië. Per trein reizen 

we naar de regio van de Bromovulkaan, de bekendste 

vulkaan van heel Indonesië. We staan hier vroeg op om 

getrakteerd te worden op een prachtige zonsopgang.

Met een ferry komen we op Bali aan, waar we kennismaken 

met het unieke rituele dorpsleven, religieuze ceremonies 

en hoogdagen van de drie kalenders die het eiland naleeft. Ook kan 

Bali rekenen op ongerepte natuur en dat ontdekken we in het West 

Bali National Park waar we een wandeling en snorkeltocht maken. 

Via de Kintamani-pas stijgen we via Gunung Batur naar Sidemen. 

Het dorpje ligt als verscholen aan de voet van de Agungvulkaan en 

biedt daarmee een uitstekende topografie en klimaat voor een mooie 

wandeling door haar sawahs, tuinen en lokale kampungs. We wanen 

ons in het Ubud van jaren geleden; authentiek, weinig toeristisch en 

in het midden van een prachtig groene omgeving. Een beetje verder, 

in het ruige en minder gekende district Karangasem, wandelen we 

door glooiende velden met prachtig geboetseerde rijstterrassen 

en levendige dorpen die dankzij hun isolement goed bewaard 

zijn gebleven. We brengen ook een bezoekje aan het koninklijke 

waterpaleis van Tirtagangga en het oeroude Bali Agadorp Tenganan.

Bij het bezoek aan Sulawesi staat een diepere kennismaking met 

de Toraja bevolking, hun typische architectuur, hun onwereldse 

dodencultuur en diepe mythologische voorouderverering centraal. 

Drie dagen lang doorkruisen we het hoogland van de Toraja’s. 

Nog niet zo lang geleden leefde dit boeiende bergvolk volledig 

geïsoleerd van de rest van het eiland. Hierdoor heeft 

het zijn krachtige en levendige culturele identiteit weten 

te behouden. Achter steile bergruggen en te midden van 

schitterende rijstterrassen liggen dorpjes met hun typische 

zadeldakhuizen en rijstschuren gericht naar het noorden. 

Hier maken we prachtige natuurwandelingen en nemen 

we de tijd om de typische architectuur van de Toraja’s te 

bewonderen. Op Sulawesi rijden we rond in comfortabele 

minibusjes die plaats bieden voor zeven personen, maar 

wij houden het bij maximaal vijf reizigers per busjes. Op 

deze manier kan iedereen langs beide raamkanten ten 

volle genieten van de natuur en couleur locale. Bovendien 

komen we op deze manier ook bij de kleinere dorpen 

en gemeenschappen die grote(re) bussen niet kunnen 

bereiken. In Oost-Bali maken we als vervoersmiddel gebruik 

van VW cabrio’s om zo alle zintuigen op te wekken.

De sfeer, kleuren en geuren
Indonesiërs bestaan enkel door hun paspoort. De diversiteit 

aan volkeren en tradities is er zo groot, maar toch is het 

land erin geslaagd om de verschillende religies in perfecte harmonie 

en met respect voor een ieder naast elkaar te laten samenleven. 

Ook de vele kleurrijke landschappen van elk eiland zijn ondanks hun 

gedeelde geografie zo anders en maken van deze bestemming een 

schatkist aan culturen waar elke reiziger nooit genoeg van krijgt!

“Dit enorme land straalt van 
superlatieven. Ongekende gastvrijheid, 
een glimlach vanuit het hart, kinderen 

die verlegen weglachen, respect 
naar elke medemens, meer dan 350 

volkeren, meer dan 1300 talen, 
levende tradities en levensfilosofieën 
die je allemaal na de reis een gevoel 
geven van ‘hier kom ik zeker terug’! 

Reisleider Indonesië
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Z u i d o o s t - A z i ë

In de tropen waar het altijd warm en vochtig is, kan je best dunne, 

luchtige en bij voorkeur katoenen kledij dragen. In de berglanden 

van Vietnam dien je rekening te houden met koele, soms koude 

nachten en is een trui of sweater geen overbodige luxe. Door er 

verzorgd uit te zien, toon je respect voor de cultuur van het land. 

Voorzie voor junglewandelingen en trekkingen ook een lange broek, 

lange kousen en T-shirts of hemden met lange mouwen. Een dunne 

sjaal kan handig zijn om de hals te beschermen in de luchtgekoelde 

bussen, een dun klein handdoekje om de hals te beschermen bij de 

wandelingen en een regenjack of poncho voor de sporadische buien.

Vergeet zeker niet de volgende zaken mee te nemen: zonnecrème, 

zonnebril en hoofddeksel, gemakkelijke stevige stapschoenen 

met goed geprofileerde zool, comfortabele all weather sandalen, 

zaklantaarn (waterdicht), waterfles, en eventueel een verrekijker 

voor het observeren van wildlife. Een kleine, lichte rugzak om je 

dagelijkse spullen in op te bergen, zoals camera, water, muggen- en 

zonnemelk, is zeer handig tijdens onze dagtochten.

In Indonesië is de kans is groot dat je in Tanah Toraja een dodenfeest

mag meemaken. Het is de gewoonte dat toeschouwers dan een zwart 

T-shirt dragen, gelieve dat te voorzien. Een sport-bh komt van pas bij 

het bezoek aan het binnenland van Toraja in het geaccidenteerde 

landschap per 4x4’s en busje.

Voor het bezoek aan de orang-oetans in Borneo is het raadzaam 

kledij in natuurtinten te dragen. Tijdens de bezoeken aan 

boeddhistische pagodes, hindoeïstische tempels, paleizen en andere 

heiligdommen (Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand) dien je ervoor 

te zorgen dat de schouders en knieën bedekt zijn; korte rokjes, shorts 

en topjes worden hier niet geaccepteerd. Je kan best een broek met 

afritsbare pijpen voorzien, ook driekwartsbroeken zijn ideaal. Een 

omslagdoek kan ook handig zijn. Aangezien je verplicht bent op 

alle tempelterreinen in Myanmar zowel je schoenen als kousen uit 

te doen, draag je best schoenen die makkelijk aan en uit kunnen. 

Op bepaalde plaatsen in Myanmar kan het ook zijn dat mannen en 

vrouwen gescheiden worden voor het bezoek.

KLEDING
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Labuan BajoRINCA
KOMODO

SULAWESI

IRIAN JAYABALI

BALI

JAVA

JAVA

FLORES

Jayapura

Wamena

EndeSanur

Kuta

INDONESIË 

Surabaya

Surabaya

Bromo Ijen

Kumai

Jakarta

Jakarta

TAMAN EDEN
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 ID02 05.04.21 24.04.21 € 7.690 € 8.990 ■

21 ID03 12.07.21 31.07.21 € 7.990 € 9.290 ◆

22 ID01 11.04.22 30.04.22 € 7.690 € 8.990 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 15

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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I N D O N E S I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Zes eilanden die uitblinken in verscheidenheid
Tijdens deze exploratiereis ontdekken we ongekende en afgelegen 

gebieden op de Indonesische eilanden Kalimantan, Flores, Komodo 

en Papua samen met de bekendere eilanden Java en Bali. We 

leren fascinerende culturen kennen die op het punt staan te 

verdwijnen. Ook plaatsen die nauwelijks toerisme ervaren staan 

op ons reisprogramma en zorgen voor onvergetelijke 

momenten. De natuurliefhebber die graag intrigerende, 

onontgonnen plekken ontdekt, zal deze rondreis niet 

snel vergeten.

Elk eiland is uniek
Natuurliefhebbers zullen tijdens de rondreis dankzij de 

gevarieerde fauna, landschappen, vergezichten en een 

kleurrijke mix van identiteiten hun hart ongetwijfeld 

ophalen. Elk eiland heeft zijn eigen sfeer, geuren en 

kleuren.

Op Kalimantan, Indonesisch Borneo, verkennen we het 

oudste regenwoud ter wereld vanop een typische boot of 

klotok. De endemische orang-oetan, die met uitsterven 

bedreigd is, ontmoeten we van dichtbij in twee rehabilitatiecentra 

in de jungle. Het is een echte belevenis om te zien hoe deze 

prachtige dieren tevoorschijn komen en behendig langs de takken 

van eeuwenoude bomen slingeren. Ook het andere wildlife langs de 

rivier, zoals neusapen en langstaartmakaken, is zeker zo boeiend.

Onze ontdekking van Oost-Java staat in het teken van twee 

machtige vulkanen. Het is telkens vroeg opstaan, maar we krijgen 

er onvergetelijke zonsopgangen voor in ruil. We rijden tot aan de 

voet van de actieve Bromovulkaan en beklimmen het laatste stuk 

te paard. Ook de Ijenvulkaan ontdekken we na zonsopgang en we 

aanschouwen er het zogenaamde ‘blauwe vuur’, een gigantische 

gaspit veroorzaakt door brandend zwavel op de bodem van de krater. 

Hier worden we getrakteerd op een adembenemend zicht op dit 

turkooizen kratermeer, gevuld met extreem gevaarlijk zwavelzuur. 

Op Flores brengen we een bezoek aan de Kelimutuvulkaan en zijn 

drie veelkleurige meren die op onvoorspelbare tijdstippen van kleur 

veranderen. Met een comfortabele speedboot varen we vanuit de 

westkust van Flores het Komodo of Rinca Nationaal Park binnen. 

Ons bloed gaat sneller stromen wanneer we de komodovaraan, 

de grootste hagedis ter wereld, tussen de struiken spotten. Al 

eeuwenlang vormen deze varanen inspiratie voor tal van mythen, 

waarin draken de hoofdrol spelen.

In de Baliemvallei op Papua wanen we ons dan weer 

amateur-antropologen wanneer we de Dani in authentieke 

dorpjes bezoeken en deze lokale volkeren die net het 

steentijdperk achter zich gelaten hebben van dichterbij 

leren kennen. We maken een onvergetelijk varkensfeest 

mee waarbij de Dani in traditionele outfit een waar 

feestmaal voor ons organiseren. Op Bali proeven we 

tenslotte nog even van de kleurrijke hindoecultuur en 

bezoeken we de koningstempel Taman Auyan in de buurt 

van Ubud.

Charmante accommodaties
Tijdens deze exploratiereis dienen we af en toe in te boeten 

aan comfort maar de unieke ervaring die daarvoor in de 

plaats komt, is onvervangbaar en onvergetelijk! In Surabaya en Bali 

gebruiken we de accommodatie enkel om even uit te rusten en te 

genieten van een heerlijke maaltijd om de aansluitende vlucht te 

nemen naar de volgende bestemming. Kortom, een sublieme reis 

voor wie het eens echt anders dan anders mag zijn!

“Indonesië is gezegend met 
prachtige eilanden en een 

formidabele diversiteit aan fauna, 
flora, etnische volkeren, vulkanen... 
Wat het zo moeilijk maakt dit land 

als één natie te zien.”
Reisleider Indonesië
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In het algemeen wordt er per persoon één reiskoffer van maximum 20 

kilogram toegestaan en een handbagage van maximum 7 kilogram. 

De maximale afmeting van de handbagage is 115 centimeter 

(lengte+breedte+hoogte). Men mag één stuk handbagage per persoon 

in de cabine meenemen die in de bagagebak of onder de stoel kan 

geplaatst worden. We raden af hiervoor een trolley te gebruiken en 

adviseren een rugzak/zacht model. Gelieve bij de reisdocumenten de 

voucher na te kijken voor de exacte toegestane bagagelimieten die van 

toepassing zijn voor de rondreis.

De taksvrije aankopen moeten in de handbagage kunnen opgeborgen 

worden, net zoals batterijen en powerbanks. We raden steeds aan om 

reservekleding en toiletgerief in de handbagage te voorzien in het geval 

er een vertraging op de bagage zou plaatsvinden. Hou er rekening mee 

dat je scherpe voorwerpen zoals nagelvijltjes, schaartjes, zakmessen of 

paraplu’s niet in je handbagage opbergt. Een Europese richtlijn legt een 

aantal zware beperkingen op wat betreft vloeistoffen in de handbagage. 

Gelieve je hierop dan ook voor te bereiden. Voor de rondreis in Borneo 

dien je een aparte zachte reistas te voorzien voor het verblijf in Abai en 

Sukau. De hoofdbagage zie je dan terug in Kota Kinabalu.

Voor de binnenlandse vluchten tijdens onze Taman Eden rondreis in 

Indonesië wordt per persoon slechts één reiskoffer van maximum 15 

kilogram toegestaan en dient bijbetaald te worden voor overgewicht. 

Het is mogelijk om bagage achter te laten op Bali. Neem een grotere 

draagtas per persoon mee, los van je hoofd- en handbagage, waarin 

je voldoende kleding en toiletgerief kan opbergen voor het verblijf in 

Papua, Flores en Komodo (voor Papua max. 10 kilogram bagage, voor 

Flores & Komodo maximum 15 kilogram). Het is dan onmogelijk om 

alle bagage mee te nemen.

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit een 

voorwaarde voor boeking kan zijn.

20kg 7kg

Z u i d o o s t - A z i ë
BAGAGE & SEATING
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Langkawi

Kuala Lumpur

Singapore

Kuala Tembeling

Kuala Tahan
Taman Negara

Cameron Highlands

Georgetown

Malakka

MALEISIË

CUTI -CUT I  MALAYSIA
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 MS01 03.04.21 17.04.21 € 5.290 € 6.290 ■

21 MS02 25.09.21 09.10.21 € 5.140 € 6.140 ◆

22 MS01 02.04.22 16.04.22 € 5.140 € 6.140 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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M A L E I S I Ë  &  S I N G A P O R E

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Moderne wereldsteden
We starten onze tweelandencombinatie met een bezoek aan twee 

bruisende wereldsteden: Singapore en Kuala Lumpur, waar het rijke 

koloniale verleden en hypermoderne architectuur hand in hand gaan. 

Het futuristische stadspark Gardens by the Bay, kleurrijk Chinatown en 

het unieke Battlebox-commandocentrum uit de Tweede Wereldoorlog 

sieren ons programma in Singapore. In Kuala Lumpur 

verkennen we de iconische Petronas tweelingtorens, de 

Menara KL Toren en de glinsterende Moorse minaretten.

Multicultureel Maleisië
In Malakka en Georgetown ontdekken we prachtig 

multicultureel erfgoed, gevormd door de unieke uitwisseling 

tussen Oost en West. De Straat van Malakka was een 

kruispunt van bloeiende handelsactiviteiten waar grote 

hoeveelheden goud, zijde, thee, opium de aandacht van 

Portugese en Nederlandse handelaars trokken. Georgetown 

op het eiland Penang vormde dan weer een lucratieve Britse 

vrijhaven tussen het Chinese vasteland en het Indische 

subcontinent. Kleurrijke Chinese koopmanshuizen en tempels 

liggen er tussen koloniale kerkjes en imposante forten. Een tochtje met 

een lokale trishaw is ideaal om alle geuren en kleuren op te snuiven. 

We nemen ook zeker onze tijd om de moderne street art te bewonderen 

die op een originele manier geschiedenis, humor en cultuur verenigt.

Britse theeplanters
In de Maleisische Cameron Highlands exploreren we het mosrijke 

nevelwoud op een andere manier, samen met een lokale Senoi. Dit 

zijn de oorspronkelijke zachtaardige inwoners van de regio die ook 

het droomvolk worden genoemd. We leren welke medicinale werking 

gember, bekerplanten en kaneelbomen hebben en hoe het volk al 

duizenden jaren overleeft in harmonie met de natuur.  Het koelere 

bergklimaat trok veel Britse kolonisten aan, die de heuvelachtige 

regio omtoverden tot felgroene lappendekens van theeplanten. We 

wandelen tussen de theestruiken in een kleine theeplantage en zien 

met wat geluk de goedlachse pluksters aan het werk.

Gastronomische smeltkroes
We kunnen in Maleisië dankzij de multiculturele samenleving 

genieten van een unieke keuken met overlappende gastronomische 

tradities. De Nyonya’s, afstammelingen uit huwelijken van Chinese 

kolonisten en Maleisische vrouwen, ontwikkelden een heel eigen 

keuken.  Typisch Maleisische kruiden en specerijen zoals tamarinde, 

belacan en kokosmelk worden samen gebruikt met Chinese 

ingrediënten zoals gember, suiker, sojasaus en rode chilipepers. 

We selecteerden de plaatselijke restaurants met veel zorg om alle 

facetten van de gevarieerde keuken aan bod te laten komen. Toch is 

de street food die aan hawkerkramen wordt bereid het populairste. 

Deze eetstalletjes in openlucht verkopen elk iets anders, 

en we bestellen overal wat. De specialiteit is gegrilde saté 

van kippenvlees, lamsvlees of rundvlees, geserveerd met 

plakjes ui en komkommer.

Overweldigende natuur
De beste manier om dieren te spotten in Maleisië is vanop 

het water. Tijdens onze rondreis maken we in Taman 

Negara Nationaal Park kennis met het oudste regenwoud 

ter wereld. We varen stroomopwaarts op de Tembeling 

rivier tot diep in de dichte jungle naar ons mooie resort. 

We speuren tijdens onze canopy walk naar tekenen van 

leven, verkennen de kleine waterwegen met longboats en 

aanschouwen het wakker wordende primaire woud tijdens 

een nachtwandeling. Op de eilandenarchipel Langkawi ontdekken 

we tijdens onze boottocht het rijke ecosysteem van de mangroves 

en indrukwekkende karstlandschappen waar prachtige ijsvogels 

en visarenden opduiken. Weelderige tropische natuur en witte 

zandstranden sluiten er onze reis perfect af.

“Ik ben steeds verwonderd over de 
multiculturele dynamiek van Penang, 
alle culturen van Zuidoost-Azië zijn 
verenigd op zo’n piepklein eiland. 
Ongezien en superfascinerend!“

Reisleider Maleisië & Singapore
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Zu i d oo s t - A z i ë

Land Elektrische spanning Type 
Cambodja 230 Volt A, C, G
Laos 230 Volt A, B, C, E, F
Filipijnen 220 Volt A, B, C
Indonesië 220 Volt / 110 Volt C, F
Maleisië 220 Volt G
Singapore 230 Volt C, G, M
Myanmar 230 Volt C, D, F, G 
Thailand 220 Volt A, B, C 
Vietnam 220 Volt A, C, F

A B C D

E F G M

Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de 

contactdozen kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT
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MYANMAR
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MYANMAR

Inle Lake

Yangon

MandalayMonywa

Bagan

Mount Popa

Heho

Loikaw

HET VERBORGEN JUWEEL
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 BR03 02.03.21 18.03.21 € 5.390 € 6.590 ■

21 BR01 02.11.21 18.11.21 € 5.240 € 6.340 ◆

21 BR02 01.03.22 17.03.22 € 5.240 € 6.340 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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M Y A N M A R

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Het land waar de tijd lijkt stil te staan
Een reis naar Myanmar – tot 1989 officieel Birma genoemd – 

nodigt ons uit in een land met een heel eigen karakter, duizenden 

gouden pagodes en tempels, groene heuvels, uitgestrekte meren, 

een feeërieke sfeer en hartelijke inwoners. Een bestemming waar we 

de platgetreden paden van het massatoerisme verlaten en waar we 

verliefd worden op Birmaanse authenticiteit.

Culturele hoogtepunten
We ontdekken dit land op onze eigen andere manier. 

Doordat we in Myanmar ontelbare tempels en pagodes 

terugvinden, werd in dit programma een zorgvuldige 

selectie gemaakt van de sites die écht de moeite lonen 

en uniek zijn in hun opbouw. Op die manier krijgen we 

een gevarieerd beeld van de Birmaanse cultuur, zonder 

herhaling of eentonigheid. 

In Yangon zien we al meteen de gouden Shwedagon Pagode in de 

verte glinsteren. Als de zon ondergaat, schittert deze tempel als een 

juweel in het avondlicht. De devote sfeer is te danken aan de talrijke 

pelgrims die komen offeren en mediteren aan de planeetposten, 

altaartjes, paviljoenen of bij een van de vier historische boeddha’s. 

Volgende halte is Mandalay, het centrum van het Birmaanse 

boeddhisme. ‘s Ochtends zien we honderden nonnetjes, monniken en 

novicen in hun saffraankleurige pij op bedelronde. De zonsondergang 

bij de U Beinbrug, een oude teakhouten brug van 1,2 kilometer lang, 

zorgt voor een onbeschrijflijk mooi fotomoment. 

In de frescogrotten van Monywa, waar honderden Boeddhabeelden 

uit de rotsen zijn gehouwen, aanschouwen we een onbekender 

en ongerepter Myanmar. Op Mount Popa, een 1.518 meter 

hoge stratovulkaan, worden we ondergedompeld in de wereld 

van de geesten of nats. 37 personen uit het Birmese religieuze 

en mythische verleden – goede en de slechte geesten die zelfs 

vandaag de dag nog een invloed hebben op het karakter van 

elke Birmaan – worden er uitgebeeld en vereerd. Omdat het zo’n 

belangrijk pelgrimsoord is, wordt de berg ook wel de Olympus van 

Myanmar genoemd.

Onbeschrijflijk, magisch, adembenemend: dit zijn allemaal woorden 

voor Bagan, Unesco werelderfgoed dat we gedurende drie volle dagen 

bezoeken. Het is een uitgestrekte vlakte met meer dan 4.400 unieke 

tempels. Per ossenkar van tempel naar tempel of in een luchtballon 

tijdens het vroege ochtendlicht, vanuit elke oogpunt is deze site 

indrukwekkend. Tenslotte varen we per boot vanuit Loikaw naar het 

fotogenieke Inlemeer. Langs boeren die het land bewerken, vrolijk 

spelende kinderen, dichtbegroeide vaargeulen vol waterhyacinten en 

drijvende dorpen met gouden pagodes en stoepa’s, onafgebroken 

glijdt het vredige landschap aan ons voorbij. Een typisch zicht zijn de 

Inthavissers die op een been over het Inlemeer roeien, een bijzondere 

techniek waarin ze zich eeuwen geleden hebben gespecialiseerd. 

Couleur locale & etnische minderheden
We zoeken zoveel mogelijk contact met de lokale bevolking, 

bezoeken authentieke dorpen, kleurrijke markten en ateliers, 

zodat we kennis kunnen maken met de Birmaanse traditionele en 

ambachtelijke werkwijze, want de Birmaan kent de geheimen om 

aarde, goud of brons te bewerken tot een heus kunstwerk. Zo is 

Twante een typische deltastad die van oudsher bekend is om haar 

aardewerk en pottenbakken. De regio van Mandalay is dan weer 

beroemd omwille van het bronsgieten, of bewerken van 

teakhout en marmer. In Loikaw maken we kennis met de 

Padaung vrouwen of de zogenaamde giraffenvrouwen, 

bekend om het dragen van zware nekringen. Dit is een 

authentieke regio die toeristisch nog onontgonnen is. De 

tocht voert ons afwisselend langs rijst- en korenvelden 

en door talloze dorpjes van PA-O minderheden. Een fijne 

manier om kennis te maken met hun dagelijkse leven. 

De échte, diepmenselijke vriendelijkheid van de inwoners zal ons 

ongetwijfeld versteld doen staan.

Unieke accommodaties
In Yangon en Mandalay overnachten we in moderne comfortabele 

accommodaties met een lokaal karakter. Maar eens we de grote 

steden achter ons laten, worden de logies wat eenvoudiger, maar 

wel typischer. De gezellige eenvoud van Monywa en de in de natuur 

geïntegreerde kamers van ons resort aan Mount Popa zullen iedereen 

bekoren. Maar we worden pas echt verwend in Bagan, waar onze 

kamers een fenomenaal zicht op de tempelvlakte bieden, en aan de 

oever van het Inlemeer in het meest luxueuze hotel van de streek. 

“Myanmar, het land waar de tijd lijkt 
stil te staan, een verborgen juweel.”

Reisleider Myanmar
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Zu i d oo s t - A z i ë

GELDZAKEN
Euro’s en US-dollars kunnen probleemloos omgewisseld worden in 

de meeste hotels, banken en moneychangers. Als je cash US-dollars 

wenst mee te nemen, let er dan op dat je recente biljetten van na 

2006 meeneemt die niet beschadigd, volledig ongeschonden en 

onbevlekt zijn. Voor biljetten van 100 USD wordt doorgaans een 

betere koers gegeven. Voor euro’s ontvang je overal dezelfde koers. 

Voor rondreizen naar Cambodja, Laos kan je ter plaatse ook in US-

dollars betalen en neem je best ook wat kleinere coupures mee. Op 

de meeste munteenheden geldt een in- en uitvoerverbod. Je kan enkel 

terug wisselen bij vertrek op de luchthaven waarbij je ook soms het 

douaneformulier of bewijs van bank of wisselkantoor moet voorleggen 

waaruit blijkt hoeveel vreemde valuta ingevoerd werd, hoeveel er 

omgewisseld is en wat je uitgegeven hebt.

In de door ons bezochte hotels wordt bijna overal Visa aanvaard en 

soms ook MasterCard en American Express. Het ophalen van cashgeld 

met geactiveerde Maestro card bij de lokale ATM is ook mogelijk 

in de grote steden. Het is zeer belangrijk om je bank over je reis 

te informeren, zodat je bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen 

worden voor buitenlands gebruik. 

Land Munteenheid Wisselkoers (24.09.20)

Cambodja & 
Laos

Cambodjaanse riel (KHR)
Laotiaanse kip (LAK)

1 EUR = 4.460,22 KHR
1 EUR = 9.615,45 LAK

Filipijnen Filipijnse peso (PHP) 1 EUR = 55,99 PHP

Indonesië Indonesische roepia (IDR) 1 EUR = 15.608 IDR

Maleisië & 
Singapore

Maleisische ringgit (MYR)
Singaporese dollar (SGD)

1 EUR = 4.78 MYR
1 EUR = 1,56 SGD

Myanmar Myanmarese kyat (MMK) 1 EUR = 1.683,66 MMK

Thailand Thaise baht (THB) 1 EUR = 33,66 THB

Vietnam Vietnamese dong (VND) 1 EUR = 25.699,1 VND
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Bangkok

Mae Hong Son

Chiang Mai

Mae Sariang

Chiang RaiMae Taeng

THAILAND

THAI  RAMA
15-DAAGSE RONDREIS  

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 TR01 03.04.21 18.04.21 € 4.590 € 5.390 ■

21 TR02 13.07.21 27.07.21 € 4.140 € 4.890 ◆

21 TR03 12.10.21 26.10.21 € 3.970 € 4.690 ◆

21 TR04 01.02.22 15.02.22 € 3.970 € 4.690 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be
	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 

informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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T H A I L A N D

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Perfecte kennismaking met Thailand
Het oude koninkrijk Siam, het huidige Thailand, staat in het Westen 

vooral gekend als ‘Het Land van de Glimlach’. Achter de modernisatie 

schuilt een diverse en complexe samenleving die gekenmerkt wordt 

door ceremonieel eerbetoon en de onmiskenbare invloed van het 

boeddhisme. Thailand werd nooit door een koloniale grootmacht 

ingenomen en heeft zo zijn eigenheid weten te bewaren. Met anders 

dan anders gaan wij op zoek naar deze eigenheid die 

we ten volle vinden in prachtige boeddhistische tempels, 

paleizen, oude hoofdsteden en bij kleurrijke, intrigerende 

etnische minderheden.

Culturele hoogtepunten
De rondreis gaat van start in de hoofdstad Bangkok. Met zijn 

wirwar aan kanaaltjes is er geen betere manier om een eerste 

indruk van deze miljoenenstad stad te krijgen dan vanop het 

water in een privéboot. Na de drukte van Chinatown komen 

ook de schitterende tempelgebouwen van het Koninklijk 

Paleis uitgebreid aan bod. We bezoeken de oude koningsstad 

Ayutthaya waar we meerdere tempelcomplexen bezoeken 

die duiden op een rijk cultureel verleden. Net buiten Chiang 

Mai ontdekken we via meer dan 200 trappen de 600 jaar oude heilige 

tempel Wat Phra That Doi Suthep. Bij helder weer hebben we van op 

het tempelterras een adembenemend uitzicht over de vallei van Chiang 

Mai. En al fietsend verkennen we het platteland waar we ons begeven 

tussen de rijstvelden en fruitplantages. 

Exclusieve bergvolkeren & ongerept Mae Hong Son
Thailand is de thuishaven van vijftien minoriteiten. De meeste daarvan 

komen uit Tibet en China (Akha) of uit Myanmar (Lahu en Karen) en leven 

in de noordelijke Thaise provincie Mae Hong Son. De meest in het oog 

springende bergvolkeren zijn zonder twijfel de zogenaamde longnecks 

of Padoung, die met hun koperen spiralen rond de hals er een wel heel 

speciale traditie op na houden. Wij bezoeken deze prachtige kleine dorpen 

verscholen in het woud met hun unieke inwoners en interessante manier 

van leven. De bezoeken gebeuren op een aangename manier waarbij 

het respectvolle contact tussen mensen centraal staat. Ook maken we 

prachtige natuurwandelingen en ontdekken we de noordwestelijke regio 

van Mae Hong Son per fiets of truck.

Gouden Driehoek
We bezoeken de Gouden Driehoek die het drielandenpunt vormt 

tussen Laos, Myanmar en Thailand. Deze regio was voorheen 

de draaischijf van de handel in opium en zijn derivaten. We 

varen met motorbootjes op de brede Mekong rivier, die hier de 

natuurlijke grens tussen deze drie landen vormt. Iedereen kan zich 

wel voorstellen dat de regio met zijn bewogen geschiedenis zich 

perfect leent voor spannende verhalen over drugshandel, 

regionale conflicten en lokale maffiabazen. Maar 

dankzij de tussenkomst van de Thaise koningin-moeder 

werd deze controversiële regio omgetoverd tot een 

vredelievend en welvarend gebied. 

Thaise keuken
Van zacht en mild tot extra pittig, de Thaise keuken 

heeft heel wat te bieden en is een absoluut paradijs 

voor liefhebbers van lekker eten. Eten is een belangrijk 

onderdeel van de Thaise cultuur. De Thaise cuisine is 

zeer gevarieerd en behoort tot een van ’s werelds beste 

en meest geliefde keukens. Er is niet één Thaise keuken, 

maar elke regio in het land heeft zo zijn eigen typische 

gerechten, ingrediënten en bereidingswijzen. De nachtmarkten, de 

street food kraampjes en de sfeervolle kleine restaurantjes zorgen 

voor een ongekende culinaire sensatie! 

“Na 27 jaar in Thailand ben ik 
verbaasd dat ik nog elke dag over 

iets verwonderd ben in dit land. Geen 
enkel ander land ter wereld doet  

dit Thailand na.” 
Reisleider Thailand
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Zu i d oo s t - A z i ë
ROKEN

Roken en het gebruik van de e-sigaret zijn verboden op de meeste 

openbare plaatsen en het is enkel toegelaten in aangeduide zones. 

Zowel in Cambodja, Laos, op de Filipijnen en in Maleisië, Thailand 

en Singapore zijn e-sigaretten ten strengste verboden! Check zeker 

per land de voorwaarden want ook de invoer is soms verboden. Bij 

overtreding zijn er strenge maatregelen, boetes of gevangenisstraffen. 
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Bangkok

Khao Yai

Phuket Krabi

Khao Sok

THAILAND

Kanchanaburi

MYSTIEKE LOTUS
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 ML02 26.10.21 09.11.21 € 4.640 € 5.640 ◆

21 ML03 15.02.22 01.03.22 € 4.640 € 5.640 ◆

22 ML01 18.03.22 01.04.22 € 4.640 € 5.640 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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T H A I L A N D

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Het land van de ongekende ‘sanook’
Elk land in Azië heeft zo zijn eigen mystieke sfeer en dat is in 

Thailand niet anders. Het land waar ‘sanook’ overheerst: de 

vriendelijkheid van de lokale bevolking, de geuren en kleuren van 

de plaatselijke keuken en de glimlach van Boeddha in 

een tempel. Thailand zal je niet snel vergeten! Tijdens 

deze reis ligt het accent vooral op de natuurparken en de 

zee in de zuidelijke provincies.

Culturele blikvangers
Onze uitstappen in de miljoenenstad Bangkok verlopen 

bijna in een privésfeer als we er met onze eigen boot op 

uittrekken om zo de beruchte files te vermijden. We gaan 

op verkennende stadstoer langs de kanaaltjes en krijgen 

een eerste indruk van de drukte in Chinatown. Ook 

maken we kennis met de locatie waar Bangkok gesticht 

is en verdwalen we in het doolhof van schitterende 

tempelgebouwen die deel uitmaken van het Koninklijk Paleis. In 

Kanchanaburi komen we in contact met het trieste oorlogsverleden 

en bezoeken we de Hell Firepass, het oorlogskerkhof en de beroemde 

brug over de River Kwai. 

Originele natuurreis
In het noorden staan we oog in oog met vriendelijke olifanten als 

we erop uittrekken naar Elephant World, een organisatie die zich 

inzet voor het welzijn van Thaise olifanten. We zullen deze machtige 

dieren wassen in de rivier, verzorgen en eten geven, een unieke 

belevenis voor jong en oud! We verkennen Erawan Falls Nationaal 

Park, zijn prachtige watervallen en zeven terrassen. In het oudste 

natuurpark van Thailand – Khao Yai Nationaal Park – gaan we 

op zoek naar gibbons, krokodillen, neushoornvogels, prachtige 

felgekleurde vlinders en alles wat de jungle ons te bieden heeft. 

In het zuiden krijgen we meteen een indruk van de stranden, de 

karstrotsen en het rustige leven van de lokale vissers als we een 

strandwandeling tijdens zonsondergang maken. Op een eiland naast 

Phuket (Koh Yao Noi) fietsen we langs rijstvelden en observeren 

we de koereiger in harmonie met de waterbuffel onder 

een kokospalm. We blijven in de eco-vriendelijke 

sfeer met een bezoek aan een door de marine gerund 

schildpaddenproject. De grootsheid van het oerwoud komt 

pas echt tot zijn recht wanneer we ons naar Khao Sok 

Nationaal Park begeven waar het oudste regenwoud van 

Thailand gelegen is. Woudreuzen, watervalletjes, apen, 

vogels, grotten, karstrotsen en een groot stuwmeer zijn 

het decor van de komende twee dagen. Uitbollen doen 

we in de met torenhoge krijtrotsen bezaaide provincie 

Krabi waar we snorkelen, ontspannen en vooral met volle 

teugen genieten. 

Unieke accommodaties
Modern, charmant en avontuurlijk. Het zijn slechts enkele manieren 

waarop we de mix aan karakters van de hotels kunnen beschrijven. 

Het verblijf in Khao Sok Nationaal Park is eenvoudiger, bij gebrek aan 

luxehotels in dit deel van het land. Maar we krijgen er de ongerepte 

natuur en rust voor in de plaats! 

“Van het drukke Bangkok naar het 
rustige zuiden. Deze reis is een 

perfecte mix van natuur en cultuur, 
activiteit en ontspanning in een kader 
waarbij je volledig kan wegdromen.”

Reisleider Thailand
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Zu i doo s t - A z i ë
FOTO, GSM & INTERNET
Geheugenkaarten, batterijen, film- en fotomateriaal zijn overal 

verkrijgbaar en van goede kwaliteit behalve in Cambodja, Laos en 

Vietnam. Opteer daarom best alle film- en fotomateriaal vanuit België 

mee te nemen. Voor natuurfotografie geeft een zoom van 300-400 

millimeter de beste resultaten. Het fotograferen van strategische 

objecten van militair belang, militairen en politiemensen is overal 

verboden. Bij religieuze activiteiten is bij het nemen van foto’s enige 

terughoudendheid op zijn plaats en vraag je best eerst toestemming.

Tijdens onze Borneo rondreis wordt in Sepilok een supplement 

gevraagd voor het gebruik van een fototoestel of videocamera.

Je gsm, afhankelijk van je provider, werkt op de meeste plaatsen, 

maar in afgelegen gebieden kan de ontvangst onderbroken of 

verstoord zijn. Heel wat hotels beschikken over wifi in de publieke 

ruimtes en meer en meer ook in de kamers. Afhankelijk van het hotel 

wordt het gebruik van internet gratis of tegen een kleine vergoeding 

aangeboden. In afgelegen gebieden is de snelheid en/of werking van 

het internet niet altijd optimaal.

Land Netnummer
Cambodja & Laos +855 & +856
Filipijnen +63
Indonesië +62
Maleisië & Singapore +60 & +65
Myanmar +95
Thailand +66
Vietnam +84
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Can Tho

Ho Chi Minh City

Hue
Danang

Hoi An

Hanoi

Sapa

Halong

VIETNAM  

TROI  VA DAT
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 VT05 09.03.21 25.03.21 € 4.890 € 5.825 ■

21 VT01 14.07.21 30.07.21 € 4.640 € 5.490 ◆

21 VT02 20.10.21 05.11.21 € 4.550 € 5.475 ◆

21 VT03 24.11.21 10.12.21 € 4.550 € 5.475 ◆

21 VT04 16.02.22 04.03.22 € 4.550 € 5.475 ◆

21 VT05 23.03.22 08.04.22 € 4.550 € 5.475 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be 

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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V I E T N A M

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Het land van vallen, opstaan en weer doorgaan
Deze rondreis laat ons kennismaken met een land met een zeer 

bewogen Frans koloniaal en Amerikaans oorlogsverleden maar 

ook met een van de meest afwisselende, boeiende en snelst 

ontwikkelende landen in Zuidoost-Azië. Cultuur, natuur, prachtige 

zandstranden, tropische jungle, een lekkere keuken en plekken 

zonder massatoerisme: Vietnam heeft het allemaal! 

Originele excursies
Vietnam kunnen we onderverdelen in drie verbluffende 

regio’s, met drie eigen karakters. Als een van de weinigen 

verkennen we het land van het zuiden naar het noorden, 

een bewuste keuze. Eerst ontdekken we het tropische 

zuiden met de bruisende metropool Ho Chi Minh City (het 

vroegere Saigon), waar we meteen kennismaken met een 

druk straatbeeld van zigzaggende brommertjes en fietsen. 

Voor ons lijkt het misschien chaos, voor de Vietnamees 

het dagelijkse gestructureerde normale leven. In het begin 

lijkt het onbegonnen werk om de straat over te steken, 

maar dankzij de reisleider en lokale gidsen krijgen we deze kunst al 

snel onder de knie, als een echte professional. Per fietstaxi of cyclo 

maken we kennis met de stadswijken en straten die ons in de Indo-

Chinese sfeer van vroeger brengen. In de beruchte Cu Chi tunnels, 

waar het Noord-Vietnamese Bevrijdingsleger zich schuil hield, en in 

het oorlogsmuseum worden we stil.

Daarna exploreren we de Mekongdelta waar het leven op een 

gezapig tempo verloopt. Behalve een privéboottocht en ontbijtcruise 

over een wirwar van kanaaltjes en riviertjes, nemen we ook de fiets 

en rijden we doorheen dorpjes, rijstvelden en fruitboomgaarden. De 

volgende halte is het keizerlijke leven van Centraal Vietnam, de 

Verboden Stad Hue, gelegen aan de oevers van de Parfum rivier. 

Vele keizerlijke mausolea gaan hier hand in hand met pagodes 

en monnikenkloosters. Via de 400 meter hoge Wolkenpas, een 

mooie weg langs de kust, rijden we naar het oudste en meest 

charmante stadje van Zuidoost-Azië: Hoi An. We leren meer over 

de Cham beschaving in het tempelcomplex van MySon, Unesco 

werelderfgoed.

Als afsluiter bezoeken we het noorden waar de sfeervolle hoofdstad 

Hanoi, berglandschappen in Sapa, groene rijstvelden, kabbelende 

rivieren, wandelpaden en kleurrijke bergstamvolkeren ons programma 

kleuren. In Sapa genieten we gedurende drie dagen intens van de 

natuur en de wandelingen langs idyllische bergdorpjes waar de tijd is 

blijven stilstaan. We maken er intensief kennis met de Zwarte Hmong, 

Rode Dao, Gebloemde Hmong, Nung, Zo, Zay, Tay en tal 

van andere etnische groepen. Met een private Chinese jonk 

varen we langs de mysterieuze karsteilanden in de Baai van 

Ha Long. We leven op Vietnamees tempo, lachen, halen 

adem, observeren en nemen onze tijd. Met dit prachtige 

inzicht van Tich Nhat Hanh, een Vietnamese monnik en een 

van de grondleggers van het concept ‘mindfulness’, bereizen 

we dit adembenemende land.

De sfeer, smaken en kleuren
De Vietnamese keuken, beïnvloed door allerlei overheersers, 

zal ons aangenaam verrassen. Reken op smaakvolle en 

kleurrijke gerechten, en vooral niet pikant. Tijdens onze 

reis hebben we uitgebreid de kans om verschillende traditionele 

streekgebonden gerechten te proeven en we zullen zelden hetzelfde 

eten. De Vietnamese keuken heeft ook nog enkele belangrijke invloeden 

van de Fransen overgehouden en een lekkere koffie en banh mi (de 

Vietnamese variant van stokbrood) zullen we op veel plekken kunnen 

krijgen. Kortom, Vietnam is op elk niveau bijzonder en veelzijdig.

“Vietnam is intens: de mensen, 
de natuur, de smaken, de zon en 
de regen. Het is werkelijk het land 

tussen Hemel en Aarde,  
‘Troi Va Dat’.”

Reisleider Vietnam
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VERRE  OOSTEN
J a p a n Z u i d - K o r e a
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Yamanouchi

Okayama

MIDORI  NO HI
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
20 JP05 16.03.21 31.03.21 € 9.640 € 10.990 ■

21 JP01 03.04.21 18.04.21 VOLZET VOLZET ■

21 JP02 11.05.21 26.05.21 VOLZET VOLZET ■

21 JP03 25.05.21 09.06.21 € 9.290 € 10.790 ◆

21 JP04 21.09.21 06.10.21 € 9.290 € 10.790 ◆

21 JP05 26.10.21 10.11.21 € 9.290 € 10.790 ◆

21 JP06 09.11.21 24.11.21 € 9.490 € 10.990 ◆

21 JP07 15.03.22 30.03.22 € 9.490 € 10.990 ◆

22 JP01 02.04.22 17.04.22 € 9.690 € 11.190 ◆

22 JP02 10.05.22 25.05.22 € 9.290 € 10.790 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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J A P A N

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Traditie versus technologie
Tijdens deze wervelende rondreis worden we als reiziger 

ondergedompeld in een land dat een unieke mix is van state of the 

art technologie en een eeuwenoud rijk cultureel verleden. Hiervan 

getuigen traditionele ceremonies, minutieus aangelegde zentuinen en 

charmant uitgedoste dames in gracieuze kimono’s. Een bezoek aan 

het kosmopolitische Tokyo illustreert hoe een traditionele samenleving 

kan evolueren in een nieuwe, ongelofelijk efficiënte hightech 

maatschappij. Ook het ooit helemaal verwoeste Hiroshima 

is dezer dagen een moderne stad geworden. Een andere 

stukje technologie ervaren we in levende lijve als we met 

de shinkansen of hogesnelheidstrein reizen van Hiroshima 

naar Kyoto. 

Dag van het groen
De naam ‘Midori No Hi’ of dag van het groen 

weerspiegelt de liefde van de Japanner voor de 

omringende natuur. Overal in dit uitgestrekte land 

merken we de uitzonderlijke zorg waarmee de natuur 

in het grotendeels bergachtig gebied wordt geconserveerd. 

Tijdens onze rondreis maken we een wandeling in het Kamikochi 

Nationaal Park (21 JP03, 04, 05 & 22 JP02) of de Kiso Vallei 

(21 JP06, 07 & 22 JP01), gelegen in de Japanse Alpen. We 

maken ook kennis met de schattige sneeuwaapjes van Jigokudani 

die tijdens de koudere maanden vaak komen baden in de 

natuurlijke warmwaterbaden. Niet te ontbreken op onze rondreis 

is het gebied rond de berg Fuji en haar meren. Mount Fuji is niet 

enkel de hoogste berg van het land, maar tegelijk een heilige berg 

en het symbool van Japan.

Erg goed erfgoed
Niet enkel de Japanse keuken wordt internationaal geroemd. 

Kunsten zoals haiku, ikebana, origami en schilderkunsten zoals 

ukiyo-e vormen de hoekstenen van de Japanse identiteit. Het meest 

opvallende is de alomtegenwoordige traditionele Japanse architectuur. 

Zowel op het platteland als in de moderne steden vinden we tempels, 

schrijnen en kastelen, maar ook authentieke koopmanshuizen met 

tatamimatten en schuifdeuren van rijstpapier. Het hoeft dan ook niet 

te verbazen hoeveel van de unieke bouwwerken in ons programma 

benoemd zijn als Unesco werelderfgoed: Kasuga Taisha in Nara, het 

Itsukushimaschrijn op Miyajima, Kinkaku-ji of het gouden paviljoen 

in Kyoto en het Himejikasteel of kasteel van de zilverreiger zijn 

slechts enkele voorbeelden van de lange lijst die we bezoeken. 

Ook atypische Japanse architectuur zoals we die terugvinden in het 

plattelandsdorp Shirakawago werd geklasseerd als werelderfgoed. 

En in Takayama maken we in de Festival Floats Hall kennis met 

de verfijnde festivalpraalwagens die jaarlijks tweemaal door de stad 

rijden ter ere van het Takayama Matsuri Festival, dat sinds de 17e 

eeuw georganiseerd wordt.

Ryokan en onsen
Een reis in Japan is niet compleet zonder verblijf in een traditioneel 

Japans hotel of ryokan. Tijdens deze rondreis slapen we tweemaal in 

een ryokan. Deze bijzondere ervaring begint al bij het binnengaan van 

het etablissement: de gasten lopen er rond in kimono en 

met teenslippers. Wanneer we onze kamer binnengaan lijkt 

het alsof men iets vergeten is: het bed! In het midden van 

de kamer staat een tafeltje met een theepot. Tijdens het 

royale Kaiseki diner in de ryokan zal een hotelbediende dit 

vervangen door een futon of dikke katoenen matras. Voor 

of na het diner kunnen we volop genieten en relaxen in de 

natuurlijke minerale warmwaterbaden (onsen). 

Samoerai en geisha’s
Terwijl de geisha’s en maiko’s (geisha’s in opleiding) 

nog volop paraderen in het moderne stadsdecor, zijn 

de samoerai volledig uit het stedelijke landschap verdwenen. In 

Kanazawa bestaat er nog een heuse gerestaureerde geishawijk waar 

we in een authentieke geishawoning hun gebruiken en levenswijze 

van naderbij kunnen bekijken. De eeuwenoude samoeraicultuur 

vinden we onder meer terug in de verschillende kastelen die we 

onderweg bezoeken, zoals het Kraaienkasteel in Matsumoto. 

Wapens en klederdracht tonen ons hoe de samoerai of bushido, 

door de eeuwen heen de lokale machthebbers en de keizerlijke 

familie beschermden. Na deze rondreis zijn we zeker: Japan is geen 

bestemming maar een onvergetelijke ervaring!

“Japan is geen land maar een wereld 
apart. Overweldigende natuur en een 
uitzonderlijke geschiedenis, afgekruid 

met de beste keuken ter wereld.”
Reisleider Japan
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Ve r r e  Oo s t e n
KLIMAAT & TIJDSVERSCHIL
Beide landen kennen voor het grootste gedeelte een continentaal klimaat 

met vier seizoenen. De ideale reisperiode voor deze bestemmingen is het 

voorjaar (maart tot mei) en de herfst (september tot november).

In Japan kan men in de lente heldere hemels en bloesems verwachten, 

ook in Korea is het dan aangenaam van temperatuur. In de herfst is 

het in beide landen klimatologisch ook heerlijk (warm en zonnig) met 

schitterende herfstkleuren. In mei, september en oktober schommelt de 

temperatuur in beide landen tussen 20°C en 30°C met een occasionele 

regenbui. Tijdens de maanden maart, april en november bevindt de 

temperatuur zich eerder tussen 15°C en 20°C met uitschieters tot 25°C. 

De temperatuur in Japan loopt verder sterk uiteen afhankelijk van de 

hoogte. In de Japanse Alpen kan de temperatuur vooral ’s avonds en ‘s 

ochtends sterk dalen. De zomer (juni tot augustus) is meestal erg vochtig 

en drukkend; de winter (december tot februari) kan verrassend koud zijn.

Zomer: +7uur
Winter: +8uur

JAPAN

ZUID-KOREA
Zomer: +7 uur
Winter: +8 uur

PASPOORT & VISUM
Formaliteiten voor reizigers met de Belgische nationaliteit: men dient in het 

bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot ten minste zes 

maanden na terugkeer in België. Het is raadzaam steeds een kopie van het 

paspoort afzonderlijk van het origineel te bewaren tijdens de reis. Er was 

geen visum vereist voor Japan of Zuid-Korea. Als coronamaatregel werd in 

beide landen deze visumvrijstelling afgeschaft voor onbepaalde duur.
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Seoul

Daegu
Gyeonju

Busan

Fukuoka

Nagasaki Kurokawa Onsen
Kumamoto

Yangyang

DMZ

ZUID-KOREA

JAPAN

YAMATO & SILLA
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 JK01 25.05.21 08.06.21 € 7.490 € 8.450 ■

21 JK02 05.10.21 19.10.21 € 7.290 € 8.190 ◆

22 JK01 24.05.22 07.06.22 € 7.290 € 8.190 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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J A P A N  &  Z U I D - K O R E A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Twee westerse Oosterlingen
Welkom op deze unieke combinatie van twee moderne landen in het Verre 

Oosten die veel met elkaar gemeen hebben maar toch ook zo verschillend 

zijn. In het verleden waren beide landen niet altijd de beste vrienden en 

enkele van hun politieke disputen slepen aan tot op heden. 

Toch zijn ze door hun ligging en gemeenschappelijke waarden 

en tradities op elkaar aangewezen; geografisch gezien liggen 

de twee landen immers maar op een boogscheut van elkaar 

verwijderd. Waar Japan als toeristische bestemming ondertussen 

hot en trendy is geworden, blijft Zuid-Korea nog eerder onbekend. 

Niettemin heeft ook dit land een uitgesproken identiteit, 

culinair en cultureel, met tal van interessante sites en culturele 

bezienswaardigheden. In deze reis laten we de platgetreden 

paden achter ons en combineren we het eiland Kyushu in 

Japan met een rondreis vanuit het zuiden van Zuid-Korea naar 

het noorden. Kortom, een unieke en toeristisch onbekende 

bestemming gecombineerd met het land van de rijzende zon.

Van eeuwenoude koninkrijken tot hedendaagse 
oorlogsgeschiedenis
In Japan maken we in Nagasaki niet alleen kennis met het 

handelsverleden dat Japan met de Nederlanden onderhield, maar 

herinneren we ons ook de verwoestende kracht waarmee de 

tweede atoombom een einde maakte aan WO II. De geschiedenis 

van Zuid-Korea gaat terug tot 5000 jaar geleden en de traditionele 

architectuur hecht veel belang aan harmonie met de natuurlijke 

omgeving. Restanten van de paleizen en mausolea van het Silla 

rijk en boeddhistische tempelcomplexen geven een inkijk in het 

rijke culturele verleden. In Gyeongju herbeleven we de hoogdagen 

van het Silla rijk en bezoeken we het Tumuli Park waar het 

graf van het Hemelse Paard ons een goede indruk geeft hoe de 

koninklijke graven er aan de binnenkant uitzien. We bezoeken op 

deze rondreis ook de afgelegen Haeinsa tempel waar we de oudste 

boeddhistische canon ter wereld terugvinden en het Gyeongbokgung 

paleis, gebouwd in het hart van Seoul en omringd door de bergen 

Bugaksan en Namsan. Later leidde de Koude Oorlog tot de splitsing 

van het communistische Noord-Korea en het kapitalistische Zuid-

Korea, met een gedemilitariseerde zone (DMZ) als gevolg. We 

brengen een bezoek aan deze vier kilometer lange neutrale zone 

tussen de twee Korea’s. 

Adembenemende natuurpracht
Wie Japan of Zuid-Korea zegt, denkt automatisch aan de bruisende 

drukbevolkte hoofdsteden, maar toch getuigen de natuurlandschappen 

in beide landen vaak van een uitzonderlijke schoonheid. We 

ontdekken dit op het vulkanisch actieve eiland Kyushu 

en in de regio rond de Mount Aso, de grootste actieve 

vulkaan van het land. We zullen niet alleen genieten van 

de spectaculaire landschappen, maar ook ontspannen in 

de natuurlijke minerale warmwaterbaden van Kurokawa 

Onsen, een Japanse traditie  die  doorheen de eeuwen tot 

een kunst verheven is.

Zuid-Korea bestaat grotendeels uit bergen en drie 

zijden van het land zijn begrensd door de kustlijn 

en de oceaan. Seoraksan Nationaal Park waar we 

een wandeling zullen maken, is het vijfde nationale 

park van Zuid-Korea en ondertussen ook benoemd tot 

Unesco werelderfgoed. 

Dubbel culinair genot
Dat Japan tot de absolute culinaire wereldtop behoort is 

intussen door zowat iedereen geweten, maar ook Korea kent een 

unieke keuken die evenzeer rust op expertise, creativiteit en het 

combineren van regionale smaken. Ook al zijn beide landen buren, 

aan tafel lijken ze in niets op elkaar. Waar het in de Japanse 

keuken draait om eenvoud en puurheid, hebben de Koreanen van 

diversiteit en smaak hun sterktes gemaakt. Tweemaal ontdekkend 

genieten dus.

“Voor het summum aan 
ongereptheid in Azië hoef je het 
hooggebergte of de jungle niet 

eens in: het vulkanische zuiden van 
Japan en authentiek Zuid-Korea zijn 
iconisch, elk op hun eigen manier.”

Reisleider Japan en Zuid-Korea
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GEZONDHEID

Tetanus-difterie-kinkhoest
Polio

Mazelen-bof-rubella

Ver re Oosten

KLEDING
In de lente en de herfst is het aan te raden om kledij in laagjes te 

dragen omdat de temperatuur binnen een dag gemakkelijk 10°C 

kan fluctueren en over de gehele reis het verschil tussen de koudste 

en warmste momenten van de dagen zo’n 20°C kan bedragen. Voor 

zonnige dagen kan hoofdbescherming, zonnemelk en een zonnebril 

ook nuttig zijn. Schoenen met een gemakkelijke sluiting zijn een 

must, aangezien je vaak je schoenen dient achter te laten. Voorzie 

ook zeker iets tegen de regen.

Op dag vijf van de rondreis Japan: Midori no Hi wordt de 

hoofdbagage reeds ‘s avonds opnieuw in de bus geladen aangezien 

die in etappes naar Kyoto rijdt terwijl wij daags nadien de veel 

snellere kogeltrein nemen. Daarom vragen we om een handige 

rugzak mee te nemen voor één overnachting. Deze rugzak wordt 

ook meegenomen tijdens de ochtendexcursie in Miyajima en tijdens 

de rit per hogesnelheidstrein.

Geen enkele vaccinatie is verplicht. Het leidingwater is veilig in Japan en wordt kosteloos bij elke maaltijd aangeboden. 

In Zuid-Korea is het leidingwater veilig, maar wordt door de smaak niet ongefilterd geconsumeerd. Ook hier wordt het 

water kosteloos aan tafel geserveerd, maar ditmaal tevens gefilterd.

Gele koorts Tetanus 
- difterie - 
kinkhoest

Polio Mazelen - 
bof - rubella

Malaria 
preventie 

Japan Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico
Japan &  
Zuid-Korea

Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Gele koorts, soms verplicht:

-  Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

-  Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen 

(afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be).

Land Elektrische spanning Type 
Japan 100 Volt A, B
Zuid-Korea 220 Volt C, F

De hotelkamers tijdens de rondreizen door Japan en Zuid-Korea 

beschikken steeds over een haardroger. Vaak zijn er ook USB-poorten 

aanwezig om eenvoudig mobiele telefoons of andere apparaten op 

te laden. Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de 

contactdozen kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT

C FA B
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In zowel Japan als Zuid-Korea worden internationale creditcards, 

zoals MasterCard, Amex en Visa in het algemeen aanvaard door 

hotels, restaurants en winkels in steden. Betalen met Maestro/

Bancontact is echter onmogelijk. In enkele zaken op het platteland 

is cash geld de enige betaalmethode. Hiervoor kan ter plekke (op 

de luchthaven en aan zowat elke hotelreceptie) geld gewisseld 

worden. Geld afhalen is in beide landen complex (enkel mogelijk 

aan bepaalde automaten en met bepaalde kaarten) waardoor we 

deze piste afraden. Het is zeer belangrijk om je bank over de rondreis 

te informeren, zodat de bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen 

worden voor buitenlands gebruik. 

GELDZAKEN

Per persoon wordt één reiskoffer van maximum 23 kilogram per stuk toegestaan en de som van de zijden 

mag niet meer dan 158 centimeter (lengte+breedte+hoogte) bedragen. Men mag één stuk handbagage 

per persoon in de cabine meenemen die in de bagagebak of onder de stoel kan geplaatst worden. Het 

maximumgewicht van de handbagage is 8 kilogram. Gelieve bij de reisdocumenten de voucher na te kijken 

voor de exacte toegestane bagagelimieten die van toepassing zijn voor de rondreis. De taksvrije aankopen 

moeten in de handbagage kunnen opgeborgen worden, net zoals batterijen en powerbanks. We raden steeds 

aan om reservekleding en toiletgerief in de handbagage te voorzien in het geval er een vertraging op de 

bagage zou plaatsvinden. Hou er rekening mee dat je scherpe voorwerpen zoals nagelvijltjes, schaartjes, 

zakmessen of paraplu’s niet in je handbagage opbergt. Een Europese richtlijn legt een aantal zware 

beperkingen op wat betreft vloeistoffen in de handbagage. Gelieve je hierop dan ook voor te bereiden.

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren 

vooraf kenbaar kunnen maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit een voorwaarde 

voor boeking kan zijn.

BAGAGE & SEATING

Land Munteenheid Wisselkoers  
(24.09.20)

Japan Japanse yen (JPY) 1 EUR = 122,88 JPY
Zuid-Korea Koreaanse won (KRW) 1 EUR = 1.361,70 KRW

Wij vragen geen persoonlijke fooien te geven, aangezien dit niet 

gebruikelijk is in de Japanse en Koreaanse samenlevingen. De 

ontvanger gaat er zich ongemakkelijk bij voelen. Daar waar fooien 

wel gegeven worden, verzorgt de reisleider dit.

FOOIEN

23kg 8kg
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Smartphones die 4G/LTE compatibel zijn werken probleemloos 

in beide landen. Oudere toestellen kunnen geen connectie maken 

aangezien andere standaarden worden gebruikt. Het is mogelijk om 

bij aankomst in Japan snel en eenvoudig een lokale SIM-kaart aan 

te kopen voor een mobiele internetconnectie. In Zuid-Korea bestaat 

deze optie niet. Alle hotels in beide landen bieden kosteloos wifi aan, 

vaak razendsnel.

Film- en fotomateriaal zijn niet overal verkrijgbaar. Wij raden aan 

het nodige materiaal op voorhand aan te schaffen en voldoende 

batterijen en geheugenkaarten vanuit België mee te nemen. Als 

men foto’s neemt van personen is het aan te raden daarvoor eerst 

de toestemming te vragen, vooral wanneer het kinderen betreft. 

Monniken en priesters mogen niet gefotografeerd worden.

Land Netnummer
Japan +81
Zuid-Korea +82

FOTO, GSM & INTERNET
De Japanse en Koreaanse samenlevingen kennen zeer strenge 

beleefdheidsregels die strikt worden nageleefd. Lichamelijk contact 

wordt zoveel mogelijk vermeden en buigen is de gebruikelijke 

omgangsvorm bij een ontmoeting. Schoenen worden steeds 

achtergelaten bij het betreden van een woning, ryokan, tempel 

en meerdere restaurants. Gaten in sokken worden als onheus 

beschouwd. Zwerfvuil is totaal ongekend en vuilnis op straat gooien 

is dan ook niet toegelaten. Ook roken in de openbare ruimte is 

niet toegestaan, enkel op aangewezen locaties. De omgangstaal is 

uitsluitend Japans of Koreaans, Engels wordt sporadisch begrepen en 

gesproken. Toch is men zeer gedienstig en zal men steeds proberen 

te helpen. Luide stemverheffingen worden niet geapprecieerd.

HOFFELIJKHEID

De hotels hebben alle voorzieningen. Alleen de diensten van 

bagagedragers zijn niet aanwezig. Vaak is men verrast over het 

aantal drukknoppen aanwezig op het toilet, deze zijn voor de meest 

uiteenlopende redenen (verwarming van de bril, muziekje, sproeiers, ...). 

De hotels beschikken doorgaans over een rokersruimte. Alle kamers zijn 

niet-rokerskamers.

Twee overnachtingen vinden plaats in een ryokan. Dit is een typisch 

Japans hotel waar geen bedden staan opgesteld in de kamer. Schoenen 

worden bij de ingang van de kamer achtergelaten. Tevens is er een 

yukata, een katoenen kimono, die Japanners dragen tijdens hun verblijf. 

Tijdens het diner wordt door het kamermeisje de kamer opgemaakt: 

dikke futons bovenop de tatami, met een dekbed en hoofdkussen. Het 

enige meubilair is een laag tafeltje, soms een stoel zonder poten. 

HOTELS – RYOKAN
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Punakha

Trongsa
Thimpu

Paro Phobjikha

BumthangKathmandu
Nagarkot

LAND VAN DE DONDERDRAAK
14-DAAGSE RONDREIS  

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 BN01 18.04.21 01.05.21 € 5.990 € 6.990 ◆

21 BN02 08.10.21 21.10.21 € 6.090 € 7.090 ◆

21 BN03 12.11.21 25.11.21 € 6.090 € 7.090 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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B H U T A N  &  N E P A L

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Eeuwenoude koninkrijken
In de valleien van Kathmandu, aan de voet van de Himalaya en tussen 

de twee grootmachten China en India, vinden we een land met een 

onvoorstelbare culturele rijkdom. De koningssteden van Nepal zullen 

ons betoveren met paleizen, kleurrijke tempels van levende Godinnen 

en hindoe- en boeddhistische heiligdommen. In Nepal geldt er vrijheid 

van godsienst en de lokale bevolking bezoekt dan ook zonder 

problemen elkaars tempels. Bhutan is op zijn beurt een verrassend 

modern land dat nog met één been in de middeleeuwen 

staat en vastbesloten is om op zijn eigen manier verder te 

evolueren. Als laatste van de grote Himalaya koninkrijken 

wordt het dagelijkse leven van de mensen nog bepaald 

door eeuwenoude mythes en gebruiken. Ze wijzen resoluut 

het massatoerisme af en keizen voor ‘high value – low 

impact’ toerisme. Bescherming van de unieke fauna en 

flora is opgenomen in hun grondwet, net zoals het bewaren 

van hun culturele eigenheid. Nog steeds zijn reclame en 

sigaretten verboden in het land en het enige verkeerslicht 

dat ze hadden, hebben ze weer weggenomen. 

 

Himalaya en machtige natuur
De majestueuze Himalaya is alom aanwezig, we reizen tot wel 

4.000 meter en worden steeds omringd door de met sneeuw 

bedekte pieken van dit natuurmonument. Tijdens onze wandelingen 

door rijstvelden en uitgestrekte bossen, langs ongetemde rivieren 

en kleine dorpjes is het Himalayagebergte niet weg te denken. 

De vlucht van Kathmandu naar Paro in Bhutan, een van de meest 

spectaculaire vluchten ter wereld, biedt ons bovendien een machtig 

vogelperspectief op de Himalaya en bij helder weer ook op de Mount 

Everest en de Kanchenjunga!

Himalaya boeddhisme
De vele dzongs of magnifieke oude kloosterburchten hebben ervoor 

gezorgd dat Bhutan een onafhankelijk land is geworden. Samen 

met de ontelbare kloosters zijn ze perfect ingebed in de ongerepte 

berglandschappen en als architecturale wonders verbazen ze nog 

altijd de bezoekers van het land. Vaak vormen ze de achtergrond 

van de traditionele festivals of tschechu’s. Ze geven ons een grondige 

inkijk in het Drukpa boeddhisme, een stroom binnen het Tibetaans 

boeddhisme met een heel aparte ontwikkeling. Onze reisleider kent 

er alles van en staat te popelen om onze reizigers hierin wegwijs te 

maken. Het summum is het Tijgernestklooster, een van de meest 

mysterieuze gebouwen ter wereld, dat aan een steile bergwand lijkt 

te kleven. 

Bruto Nationaal Geluk
Waar ter wereld wordt er meer aandacht gegeven aan het welzijn 

van zijn bevolking? Bhutan, het land waar ze meer belang 

hechten aan Bruto Nationaal Geluk dan aan de economische 

ontwikkeling en hiermee de rest van de wereld inspireert tot een 

meer duurzame levensstijl. In het kleine land hebben ze meer 

monniken dan soldaten en meten ze nauwkeurig het geluk van 

de gehele bevolking. Om de werkgelegenheid te bevorderen zijn 

lokale gidsen in Bhutan verplicht, maar ook de fooien van andere 

lokale medewerkers zijn inbegrepen. Niets tijdens deze reis om 

zich zorgen over te maken dus, een bijkomende garantie op uw 

persoonlijk geluksgevoel!

Tsechu’s of festivals in Bhutan
Religieuze gemaskerde dansfestivals, tshechu’s, vinden 

plaats gedurende het hele jaar en ze staan centraal in 

het leven van de Bhutaanse bevolking. Tshechu staat 

voor tien en elke tiende dag van de maankalender 

komt de bevolking massaal samen voor deze kleurrijke 

evenementen, met heel de familie, in hun beste kledij en 

met hun eigen picknickmanden. Men gaat ervan uit dat 

iedereen jaarlijks tenminste een tshechu moet bijwonen 

om zijn zonden weg te wassen. Vooral in het afgelegen 

Bumthang is het een unieke en authentieke beleving om 

naast de lokale bevolking deze kleurrijke en traditionele festivals 

mee te kunnen maken, een absoluut hoogtepunt van onze reis! 

Zorgvuldig geselecteerde accommodaties
Tijdens deze rondreis combineren we enkele luxehotels met de meer 

traditionele lokale hotels, die dikwijls op een unieke locatie liggen en 

elk op zich een onvergetelijke ervaring bieden. Geen betere manier 

om ons helemaal onder te dompelen in de beklijvende lokale cultuur 

en levenswijze!

“Nepal & Bhutan: koninkrijken in de 
Himalaya. In hun prachtige omgeving 
dicht bij de Goden hebben ze elk een 
eigen benadering, maar spiritualiteit 
staat bij beiden op de eerste plaats.”

Reisleider Bhutan & Nepal
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SRI LANKA
Zomer: +3u30
Winter: +4u30

Zomer: +3u45
Winter: +4u45

BHUTAN

I n d i a  & 
H ima l a ya

KLIMAAT & TIJDSVERSCHIL
Bhutan en Nepal hebben een moessonklimaat met een droogseizoen van 

oktober tot mei met koude nachten en zonnige dagen (gemiddeld 15°C 

à 20°C). In maart en april begint de lente met aangename temperaturen 

(gemiddeld 20°C) en dan zijn de heuvels bedekt met talloze bloeiende 

wilde bloemen. Van mei tot september zijn er moessonregens met meestal 

korte, hevige buien in de namiddag, afgewisseld met heldere, zonnige 

opklaringen (gemiddeld 25°C). Vanaf oktober dalen de temperaturen en 

de hoeveelheid neerslag (gemiddeld 20°C). In Bhutan geldt: hoe hoger, 

hoe kouder. 

Noord-India heeft een warm en droog klimaat met koude nachten in de 

wintermaanden en zeer hoge temperaturen in mei en juni. Centraal-India 

heeft een tropisch savanneklimaat, met droge en zeer warme wintermaanden. 

Afgezien van de moessontijd, van mei tot september, is neerslag schaars 

en zelfs in de moessonperiode valt er zelden heel veel neerslag. De beste 

reisperiode om Ladakh te bezoeken zijn de zomermaanden (juni tot en met 

september) wanneer het overdag aangenaam warm is en er maar weinig of 

geen neerslag valt. ‘s Nachts kan het flink afkoelen aangezien het hele gebied 

boven de 3.500 meter ligt.

Zuid-India en Sri Lanka hebben een tropisch klimaat en kunnen het beste 

bezocht worden van half september tot april. Het is het hele jaar door warm 

en vochtig (ongeveer 28-30°C). April en mei zijn de heetste maanden. 

De hevige zuidoostmoesson veroorzaakt korte, hevige regenbuien en 

duurt van juni tot en met september. De regenval langs de westkust van 

het schiereiland neemt in deze periode af naarmate deze moesson over 

het Deccanplateau naar het oosten wegtrekt. De noordoostmoesson is 

beduidend korter en treft vooral de oostkust van Zuid-India en Sri Lanka. In 

november en het begin van december valt daar dan regen. Een sporadische 

fikse regenbui brengt steeds een welkome verkoeling. 

INDIA
Zomer: +3u30
Winter: +4u30

Zomer: +3u45
Winter: +4u45

NEPAL
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Minneriya
Nationaal Park

Anuradhapura

Habarana

PolonnaruwaSigiriyaDambulla

Kandy

Nuwara Eliya

Yala
Nationaal Park

Galle

Colombo

Negombo

SRI LANKA 

THAMBIL I  & KURUNDU
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 SR01 04.04.21 17.04.21 € 3.990 € 5.090 ■

21 SR02 18.07.21 31.07.21 € 3.890 € 4.890 ◆

21 SR03 14.11.21 27.11.21 € 3.590 € 4.490 ◆

21 SR04 13.02.22 26.02.22 € 3.890 € 4.890 ◆

22 SR01 03.04.22 16.04.22 € 3.890 € 4.890 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 20

■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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S R I  L A N K A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Prachtige natuurervaringen
Sri Lanka doet zijn letterlijke betekenis, ’prachtig eiland’, alle eer 

aan. De natuur is er nog zo ongerept dat je zomaar olifanten, aapjes 

en andere wilde dieren tegen het lijf kan lopen. Tijdens onze rondreis 

gaan we ernaar op zoek per jeep in het Yala Nationaal Park en in 

het Minneriya, Eco of Kaudulla Nationaal Park. Wanneer we de 

hooglanden intrekken, genieten we van schitterende zichten over 

de wereldberoemde Sri Lankaanse theeplantages. Ook bezoeken we 

een botanische kruidentuin, waar we alle geheimen ontdekken van 

de heerlijke specerijen die in de lokale keuken in overvloed gebruikt 

worden. We eindigen onze mooie reis aan een van de vele 

tropische stranden aan de Indische Oceaan. 

Het dierenrijk van Sri Lanka
Tijdens onze rondreis hebben we de mogelijkheid om een 

aantal van Sri Lanka’s bijzondere dieren te zien. De Ceylon-

olifant, varanen en aapjes zullen een aantal keer ons pad 

kruisen, soms wel heel dichtbij of langs de weg, maar 

uitzonderlijke dieren zoals het luipaard en de lippenbeer 

zijn zeer moeilijk te vinden. Van november tot april kunnen 

we zelfs, afhankelijk van de weersomstandigheden, 

deelnemen aan een boottocht om walvissen en dolfijnen 

te spotten. De blauwe vinvis die hier voorkomt is het grootste 

zoogdier ter wereld. Daarnaast vind je ook potvissen in Sri Lanka. 

Al deze dieren (behalve de dolfijnen) vormen de Sri Lankaanse Big 

Five. En met enig geluk mogen we tijdens een bezoek aan een 

lokale schildpaddenbroedplaats in kuststad Galle onder deskundige 

begeleiding zelf schildpadjes uitzetten.

Ontmoetingen met de gastvrije lokale bevolking
Behalve een indrukwekkende groene natuur heeft Sri Lanka ook een 

interessante mix van inwoners en een boeiende cultuur. De lokale 

bevolking bestaat uit Singalezen die doorgaans boeddhistisch zijn, 

Tamils die doorgaans hindoe zijn, afstammelingen van Arabische 

Moren die moslim zijn en dan zijn er nog de Burghers, afstammelingen 

van de Europese kolonialen. 

Eeuwenoude koningssteden en koloniale stadjes
Sri Lanka mag dan wel een kleine bestemming zijn, maar het kent 

meer Unesco sites dan vele andere grotere landen. Sri Lanka is een 

en al cultuur en de oude tempels gaan meer dan 2000 jaar terug en 

ze blinken uit in prachtige architectuur en details. Tijdens onze reis 

bewonderen we onder andere deze werelderfgoed gebouwen: de 

heilige stad Anuradhapura met zijn talrijke dagoba’s of koepeltorens, 

de middeleeuwse (ruïne)hoofdstad Polonnaruwa, de 200 meter hoge 

Sigiriya Leeuwenrots en citadel, de koninklijke stad Kandy waar we de 

sfeervolle boeddhistische Tempel van de Tand vinden, de oudhollandse 

17e-eeuwse kuststad Galle en de rotstempel van Dambulla versierd 

met duizenden Boeddhabeeldjes. In de groene regio Nuwara Eliya, een 

voormalig vakantieoord van de Engelse kolonisten, bekijken we de 

architecturale overblijfselen van de Engelse periode en aanschouwen 

we de typische uitgestrekte theeplantages van Sri Lanka.

Efficiënte en snelle gevarieerde verplaatsingen 
Het eiland leent zich perfect om te reizen met een aantal 

verschillende vervoersmiddelen: we maken gebruik van de 

fiets, tuktuk, jeep, trein en bus. De treinrit van Kandy naar 

Nuwara Eliya – een van de mooiste treinreizen ter wereld 

– is een unieke ervaring waardoor we van de prachtige 

landschappen kunnen genieten en een babbeltje kunnen 

slaan met de lokale bevolking aan boord. De authentieke 

Sri Lankaanse trein gaat traag en stopt regelmatig bij 

kleine bergdorpjes. De deuren en vele ramen staan de 

gehele rit open en wanneer het lekker weer is is het fantastisch om 

in de deuropening te zitten om van het uitzicht te genieten. Dit alles 

maakt van Sri Lanka een afwisselende bestemming voor elke reiziger 

die Zuid-Azië wil ontdekken!

“Overnachten in Yala National 
Park en genieten van je omgeving 

terwijl er een olifant voorbij je chalet 
wandelt: onvergetelijk!”

Reisleider Sri Lanka
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I n d i a  & 
H ima l a ya

Zowel euro’s als US-dollars zijn bij alle banken en hotels omwisselbaar, 

maar zorg ervoor dat de biljetten niet beschadigd zijn. Wenst men 

cash US-dollars mee te nemen, let er dan op dat het recente biljetten 

van na 2006 zijn die volledig ongeschonden en onbevlekt zijn. Voor 

biljetten van 50 of 100 USD wordt doorgaans een betere koers 

gegeven. De meeste internationale creditcards, maar voornamelijk 

Visa worden enkel geaccepteerd in de hotels of grote handelszaken. 

Het is zeer belangrijk om de bank over de rondreis te informeren, 

zodat de bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen worden voor 

buitenlands gebruik. 

GELDZAKEN

Land Munteenheid Wisselkoers (24.09.20)

Bhutan & Nepal Bhutaanse ngultrum (BTN)

Nepalese roepie (NPR)

1 EUR = 85,88 BTN

1 EUR = 135,82 NPR

Sri Lanka Sri Lankaanse roepie (LKR) 1 EUR = 214,51 LKR

India Indiase roepie (INR) 1 EUR = 85,88 INR
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Amritsar

Delhi

Varanasi

Khajuraho

Agra

Ranthambore
Nationaal Park

Jaipur

Udaipur

Mount Abu

Ahmedabad 

Deogarh

INDIA 

KANTWERK IN STEEN
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 DK01 23.10.21 08.11.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 DK02 13.11.21 29.11.21 € 4.990 € 5.990 ◆

21 DK03 12.02.22 28.02.22 € 5.090 € 6.190 ◆

21 DK04 05.03.22 21.03.22 € 5.090 € 6.190 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)

2 2 12 2 1



I N D I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Mix van cultuur en natuur
India is zonder enige twijfel een land van grote contrasten. Oud 

en nieuw, arm en rijk, kleurrijk en somber, tropische jungle en 

woestijndroge zandvlaktes. Deze rondreis vertelt het verhaal van 

maharadja’s, forten, paleizen en verschillende culturen die al 

eeuwenlang naast elkaar leven. Cultuurliefhebbers komen hier 

ogen te kort, maar ook de natuur is niet te versmaden. Met wat 

geluk kunnen we de exclusieve Bengaalse tijger in Ranthambore 

of de speelse eenden en vogels in het Unesco Keoladeo 

Vogelpark op de gevoelige plaat vastleggen. 

Culturele hoogtepunten
Tijdens deze rondreis vergapen we ons aan paleizen 

van de maharadja’s en kuieren we door de steegjes van 

kleine steden. Tempels en paleizen heeft India in grote 

overvloed en elk bouwwerk vertelt een ander meeslepend 

verhaal. In Ahmedabad in de deelstaat Gujarat, bij ons 

eerder onbekend, bewonderen we het ingenieus Adalaj 

trappenpaleis. Fenomenaal ragfijn beeldhouwwerk vinden 

we in de Dilwara tempels van de jaïn aan de voet van 

het Deccanplateau. De tempels zijn versierd met een 

verbluffend gevoel voor detail en het ziet er echt uit als kantwerk 

in steen. De prachtige paleizen van Udaipur en de indrukwekkende 

forten van Jaipur (in de deelstaat Rajasthan), parels in witte en roze 

steen, zijn een streling voor het oog. Natuurlijk mag dé parel van de 

islamitische architectuur, de Taj Mahal, niet ontbreken. Zonder twijfel 

is dit het meest indrukwekkende mausoleum ter wereld, geraffineerd 

en zinnenstrelend. Ook Fatehpur Sikri en het Rode Fort in Agra, 

net als de Taj Mahal hoogtepunten van de Mogol-architectuur, zijn 

absoluut een bezoek waard. Met elegante zuilen en versierde bogen 

vloeien hier hindoeïstische en islamitische tradities samen in een 

architecturaal spel van pracht en praal.

In Khajuraho wordt iedere bezoeker overweldigd door de erotische 

taferelen op de tempelfrontons die tot de mooiste creaties behoren 

die ooit door de mens werden gebeeldhouwd. De symboliek 

hiervan duidt op het overwinnen van de begeerte op weg naar de 

bevrijding van de ziel. Een van meest indrukwekkende momenten, 

is het Aarthi-ritueel in Varanasi. Deze ‘Stad van het Spirituele Licht’ 

is een belangrijke bidplaats waar pelgrims, op zoek naar spirituele 

verlossing, naar de Ganges rivier trekken om er te baden en de 

doden te eren. Vanop een bootje zien we hoe de rituele reinigingen 

verlopen. We zien honderden lichtjes op de trappen aan de rivier 

versmelten met deze eeuwenoude rituelen en kunnen niet anders 

dan even stil worden. 

Religies en inwoners
India laat niemand onberoerd. Het is de grootste democratie 

ter wereld en we merken dit vooral in de steden aan de 

indrukwekkende verscheidenheid van op mekaar gepakte 

bevolkingsgroepen. Hier leven arm en rijk, hedonist en asceet, 

intellectueel en analfabeet, broederlijk naast mekaar. Brahmaan 

of kasteloos, de mensen zijn op mekaar aangewezen. De drukte 

in de kleine straatjes van het oude Delhi, waar dagelijks op elke 

vierkante meter ontelbare levens mekaar kruisen, is een 

ervaring om te koesteren. In deze miljoenenstad kunnen 

we spreken van een dagelijkse ode aan de chaos. De 

verscheidenheid tussen de inwoners is al even groot als 

tussen de religies.

Tijdens deze rondreis komen we in contact met alle grote 

culturen die dit subcontinent bezit: jaïn, sikh, moslim en 

hindoe. We zien hindoes die devoot aan de trappen van 

de Ganges aanschuiven om hun overledenen te eren. 

Ernaast in de minaret van een eeuwenoude moskee horen 

we een oproep tot het rituele gebed. Terwijl even verder 

een jaïn, naakt onder smetteloos witte gewaden, door de 

straten stapt en een Parsi priester de poorten van de vuurtempel 

een eerste rituele reiniging geeft. Dan zijn er nog de Gurudwara 

tempels van de sikhs, de kerken van de christenen, de gompa’s 

(forten) van de boeddhisten, .... De Indiase maatschappij lijkt op 

een onontwarbaar weefsel van religieuze en sociale patronen. Zelfs 

zonder dat eenzelfde taal hen samenhoudt, erkent in deze enorme 

verscheidenheid elk individu een stukje van zijn eigenheid. India is 

betoverend, oneindig en afwisselend!

“India is het verhaal van goden en 
godinnen, helden, kleuren, sferen, en 
koningen. Het is voor mij de wereld 
in één land en een ode aan de chaos 

en romantiek.”
Reisleider India

2 2 2



I n d i a  & 
H ima l a ya

Formaliteiten voor deelnemers met de Belgische nationaliteit: men 

dient in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is 

tot ten minste zes maanden na terugkeer in België. We raden steeds 

aan om een kopie van het paspoort mee te nemen en het apart van 

het origineel te bewaren. Zowel voor India, Nepal als Sri Lanka is 

een visum vereist.  Dit kan via de reisagent of via anders dan anders 

verzorgd worden. Neem altijd een kopie van het internationaal 

paspoort mee en bewaar het apart van het origineel. Voor Nepal 

dient men in het bezit te zijn van een speciaal multiple entry visum 

en voor Bhutan wordt het visum aan de grens verzorgd. 

PASPOORT & VISUM
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In Nepal ligt de Kathmanduvallei op een hoogte van 1.350 meter. 

Paro, in Bhutan, ligt op een hoogte van 2.400 meter. We zetten 

onze reis verder naar Thimpu op 2.300 meter. Vervolgens dalen we 

naar 1.300 meter hoogte in Punakha om vervolgens terug te stijgen 

naar een hoogte van 2.800 meter in Bhumthang. De gemiddelde 

hoogte is 1.300-1.650 meter. Aangezien de lucht zeer droog is in de 

Himalaya, raden we aan oogdruppels (kunsttranen) mee te nemen. 

In Noord-India verblijven we gedurende drie dagen in Ladakh op 

een hoogte van ongeveer 3.500 meter. Kwaaltjes zoals hoofdpijn 

of misselijkheid kunnen voorkomen. Hydrateer goed, doe geen 

onnodige inspanningen en rust voldoende. We raden aan extra 

informatie in te winnen bij de huisarts wat betreft hoogteziekte en 

mogelijke medicijnen.

HOOGTE

I n d i a  & 
H ima l a ya
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Hepatitis A
Tetanus-difterie-kinkhoest

Polio
Mazelen-bof-rubella

(Malaria)

Goede muggenspray  
met DEET

Goede zonnecrème Geneesmiddel tegen maag-
en darmstoornissen, een 

zoutoplossing preparaat (ORS) en 
zeep zonder water. Zonnecrème, 
tampons, en lippenbalsem zijn 

niet overal te verkrijgen.

Voor Bhutan, India, Nepal en Sri Lanka gelden geen bijzondere 

gezondheidsbepalingen en zijn geen verplichte vaccinaties vereist. 

Denguemuggen komen meer en meer voor en een muggenmelk met 

DEET is daarom ten zeerste aan te raden. Voorzie in de reisapotheek 

naast de gebruikelijke medicijnen ook een middel tegen maag-en 

darmstoornissen, een zoutoplossing preparaat (ORS) en zeep zonder 

water. De meeste gespecialiseerde westerse geneesmiddelen zijn niet 

verkrijgbaar in deze landen. Producten zoals zonnecrème, tampons, 

en lippenbalsem zijn niet overal even gemakkelijk te verkrijgen.

Het leidingwater is nergens drinkbaar, maar in de hotels stelt men 

gratis drinkwater ter beschikking. Men kan best flessenwater kopen, 

ook voor het poetsen van de tanden. Eet geen rauw, ongekookt 

of gedeeltelijk gekookt voedsel of groenten (salades), neem 

geen ijsblokjes en ongeschild fruit. De Bhutanese keuken is nogal 

eenzijdig. Vooral groenten, kip en pasta staan op het menu. Daarom 

wordt hierdoor anders dan anders ook een variatie van andere 

gerechten aangeboden.

GEZONDHEID

Gele koorts Hepatitis A Tetanus - difterie 
- kinkhoest

Polio Mazelen - bof 
- rubella

Malaria preventie 

Bhutan & Nepal Soms verplicht 
(Nepal)

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Sri Lanka Soms  verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico
India Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Beperkt aanbevolen 

(voor Centraal-India)

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan voorkomen.

- Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt.

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen  

(afspraak voor reisadvies: 03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be).
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INDIA NEPAL

Leh

Delhi

Kathmandu

Agra

Jaipur

GOMPA’S & PAGODA’S
14--DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.

21 DL01 29.06.21 12.07.21 € 4.790 € 5.540 ◆

21 DL02 20.07.21 02.08.21 € 4.790 € 5.540 ◆

21 DL03 03.08.21 16.08.21 € 4.790 € 5.540 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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I N D I A - L A D A K H  &  N E P A L

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Het dak van de wereld
Deze rondreis laat ons proeven van de culturele rijkdom van 

twee landen en voormalige koninkrijken. Nepal, het land van de 

hindoeïstische pagodes en India, het land van de boeddhistische 

gompa’s, majestueuze paleizen en de sprookjesachtige Taj Mahal. We 

verkennen oude en moderne steden, paleizen, forten en kloosters. De 

Himalaya, het dak van de wereld, is het hoofdpersonage 

van ons verhaal alias het decor of de rode draad. We reizen 

langs eeuwig besneeuwde bergtoppen, indrukwekkende 

koningssteden en schattige dorpjes. 

Couleur locale & cultuur in Nepal en India
Beide landen hebben een eigen, boeiende, authentieke 

cultuur. In Nepal verliezen we ons in de elegantie van 

paleizen, beschilderde stoepa’s en rijkversierde pagodes. 

In het centrum van de drie imposante koningssteden 

Kathmandu, Bhaktapur en Patan wandelen we 

langs prachtig versierde tempels, stoepa’s en andere 

hindoëistische en boeddhistische heiligdommen. Het lijkt 

alsof we op deze plekken in een openluchtmuseum zijn 

terecht gekomen. In Bodnath – het centrum van het 

religieuze en culturele leven van de Tibetaanse boeddhisten 

in Nepal – vinden we de grootste stoepa van Zuid-Azië 

die torenhoog boven de stad reikt als een reusachtige 

mandala van vrede. We maken kennis met enkele voorbeelden van 

de kleurrijke Nepalese cultuur zoals de sherpa’s (oorspronkelijke 

bewoners) en de ghorka’s (Britse soldaten van Nepalese afkomst) 

en de aanbidding van Kumari of de levende godin.

De tussenstop in de gezellige chaos van Delhi zet ons meteen terug in 

de dag van vandaag. In Jaipur verliezen we ons in de sprookjeswereld 

van het indrukwekkende Amberpaleis en in de romantiek van deze 

‘roze’ stad. Ook de verlatenheid van de voormalige hoofdstad 

van het Mogolrijk, Fatehpur Sikri, in Bharatpur en de verbluffende 

verfijning van de Taj Mahal in Agra laten ons niet koud. 

Het mysterieuze Ladakh
De pracht en praal van de maharadja’s in Jaipur staan in contrast met 

de eenzaamheid en de sereniteit van de dansende Ladakhi en de 

biddende boeddhisten in de kloosters langs de Indus rivier. Wereldwijd 

gekend als een van de moeilijkst toegankelijke staten, wordt Ladakh 

wel eens ‘Klein Tibet’ of ‘Shangri-La van de Himalaya’ genoemd. Sinds 

de Chinese bezetting van Tibet vonden zeer veel Tibetanen een veilig 

toevluchtsoord in Ladakh. Het is dan ook niet verwonderlijk dat precies 

hier de Tibetaanse cultuur in zijn puurste vorm bewaard bleef en dat 

Ladakh dikwijls het ‘Land van de Duizend Kloosters’ wordt genoemd. 

De barre levensomstandigheden en een onverzettelijk diep 

geloof in de boeddhistische levenswaarden laten ongetwijfeld 

een onvergetelijke indruk na. De gele en roodbruine 

monnikenkleren steken af tegen het schrale kleurenpalet 

van de overweldigende natuur en de helderblauwe hemel, 

terwijl het woeste en maanachtige berglandschap nergens 

anders ter wereld zo intens wordt ervaren. Er heerst hier 

ontegensprekelijk een zeer bijzondere, spirituele sfeer. Het 

pittoreske straatbeeld bestaat uit een wirwar van straatjes 

met dicht bij elkaar staande huizen die tegen een steile 

rotswand werden gebouwd.

Reisperiode & accommodaties
De reis vindt plaats tijdens de moesson, maar voor de 

bergpassen is dit de meest ideale periode om te reizen. 

Tijdens de andere maanden liggen de bergwegen immers 

ondergesneeuwd. We logeren in zorgvuldig geselecteerde 

klassehotels. Het verblijf in Ladakh daarentegen is eenvoudig, 

bij gebrek aan luxehotels in dit deel van het land. We boeten dus wat 

in aan comfort maar we krijgen er wel de ongerepte cultuur van de 

Ladakhi’s en de onbeschrijflijk mooie natuur voor in de plaats. Kortom, 

deze reis biedt talrijke mogelijkheden voor liefhebbers van fotografie!

“Het meest bijzondere aan deze reis 
is de overweldigende confrontatie 

van de eeuwig statige, stille, 
majestueuze bergwanden met 
de vergankelijke nietigheid van 
het menselijk wezen. Nergens 

ter wereld kom je dichter bij een 
onwaarschijnlijk sprookje.”

Reisleider India-Ladakh & Nepal
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I n d i a  & 
H ima l a ya

Nergens is formele kledij noodzakelijk maar tijdens de bezoeken aan 

boeddhistische pagodes, hindoeïstische tempels, paleizen en andere 

heiligdommen moeten schouders en knieën bedekt zijn; korte rokjes, 

shorts en topjes worden hier niet geaccepteerd. Men kan best een 

broek met afritsbare pijpen voorzien, ook driekwartsbroeken zijn 

ideaal. Een omslagdoek of sarong kan ook handig zijn. ’s Nachts 

kan het snel en onverwachts kil worden dus mogen een warme 

trui, fleece én (regen)jas dan ook niet in de bagage ontbreken. In 

India dient men voor het bezoek aan de Gouden Tempel het hoofd 

te bedekken en in Orissa reizen we door minder voor het toerisme 

ontsloten streken waardoor het raadzaam is om de kledingstijl 

bescheiden te houden en aan te passen aan de lokale gewoontes.

Aangezien het verplicht is op alle tempelterreinen in India en Sri 

Lanka schoenen uit te doen, dragen we bij voorkeur schoenen die 

makkelijk aan en uit kunnen. Ook een stevige en gemakkelijke 

stapschoen mag in de bagage zeker niet ontbreken! Onontbeerlijk 

zijn ook: zonnecrème, zonnebril, hoofdbedekking en een zaklamp.

KLEDING
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Per persoon wordt één reiskoffer van maximum 20 kilogram 

toegestaan. Let op, de reiskoffer mag niet groter zijn dan 90x72x45 

centimeter (anders dient ze als aparte cargo te worden verstuurd).  

Voor de India Ladakh & Nepal rondreis is één reiskoffer van 

maximum 15 kilogram toegestaan. Er mag één stuk handbagage 

per persoon in de cabine meegenomen worden die in de bagagebak 

of onder de stoel kan geplaatst worden. De maximale afmeting van 

de handbagage is 45x35x20 centimeter, het maximumgewicht 

is 5 kilogram. We raden af hiervoor een trolley te gebruiken en 

adviseren een rugzak/stoffen tas. Stop wat reservekledij en 

toiletgerief in de handbagage. Ook taksvrije aankopen, batterijen en 

powerbanks moeten zeker opgeborgen worden in de handbagage. 

Hou er rekening mee dat vloeistoffen, gels en scherpe voorwerpen 

zoals nagelschaartjes of -vijltjes, pincetten, zakmessen, paraplu’s, 

enzovoort niet in de handbagage kunnen worden opgeborgen. 

Aanstekers zijn niet toegelaten op de vluchten. Wij vragen steeds bij 

de luchtvaartmaatschappij een pre-seating aan voor de groep, zodat 

we de voorkeur van onze klanten op voorhand kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit 

een voorwaarde voor boeking kan zijn.

In India wordt omwille van de binnenlandse vluchten op de 

internationale vluchten slechts één reiskoffer van maximum 15 

kilogram en een handbagage van 7 kilogram toegestaan per persoon. 

Heel belangrijk is dat voor de binnenlandse vluchten naar Leh er geen 

handbagage toegestaan is, de handbagage dient beperkt te worden 

tot een kleine handtas en/of fototas. 

15 of 20kg 5kg

BAGAGE & SEATING
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Land Elektrische spanning Type 
Bhutan 230 Volt C, D, F, G, M
India 230 Volt C, D, M
Nepal 230 Volt C, D, M
Sri Lanka 230 Volt D, G, M

C D F G M

Een universele stekkeradapter is noodzakelijk, omdat de contactdozen 

kunnen afwijken:

ELEKTRICITEIT
Foto- en filmmateriaal kan best vanuit België meegenomen worden. 

Op verschillende plaatsen dient extra betaald te worden voor het 

maken van video-opnames of foto’s. In de heiligdommen mag vaak 

geen beeldmateriaal genomen worden. Een gsm, afhankelijk van de 

provider, werkt op de meeste plaatsen, maar in afgelegen gebieden 

kan de ontvangst onderbroken of verstoord zijn.

Sommige hotels beschikken over wifi in de publieke ruimtes en 

meer en meer ook in de kamers. Afhankelijk van het hotel wordt 

het gebruik van internet gratis of tegen een kleine vergoeding 

aangeboden. In afgelegen gebieden is de snelheid en/of werking 

van het internet niet altijd optimaal.

Land Netnummer
Bhutan & Nepal +975 & +977
Sri Lanka +94
India +91

FOTO, GSM & INTERNET
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Goa

Hassan
Bangalore

Mysore
Kabini

Calicut

Cochin
Alleppey Periyar

Madurai

Covelong
Pondicherry

Tanjore

Chennai

INDIA 

DRAVIDISCHE KLEUREN
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 DI01 30.11.21 15.12.21 € 4.890 € 6.390 ◆

21 DI02 08.02.22 23.02.22 € 4.990 € 6.490 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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Z U I D - I N D I A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Onbekendere regio
Het minder bekende zuiden van India heeft een heel eigen, 

ontspannen karakter. Kleurrijke tempelsteden, een exotisch ogende 

bevolking, theeplantages, jungle, tropische stranden en natuurparken 

staan er centraal. In het Dravidische India gaat voor de mensen geen 

dag voorbij zonder een bezoek aan de tempel, die in de loop der 

tijden is uitgegroeid tot een ware stad in de stad. De gopurams of 

grote kleurrijke toegangspoorten zijn van ver op te merken. 

De locals houden de meest oorspronkelijke hindoeïstische 

geloofsbelevenis in ere en karaktiseren deze heel andere, 

onbekendere regio. 

Natuurervaringen
Zuid-India staat bekend voor natuurreservaten zoals Periyar 

Nationaal Park, waar we een wandeling maken door de 

kruidentuin, en Nagarhole Nationaal Park waar we een 

canter- en bootsafari maken en op zoek gaan naar de 

Indiase bizon, wilde honden, beren en luidruchtige apenfamilies. 

Misschien spotten we met enig geluk hier en daar zelfs een tijger! 

De meest originele biotoop is ongetwijfeld de brakke watervlakte 

van de backwaters in de deelstaat Kerala. Het is een eindeloos 

samenvloeien van immense waterpartijen, kunstmatige meren, 

kanalen, riviertjes, lagunes, moerassen en afgedamde reservoirs. Dit 

is een uniek ecosysteem dat nergens ter wereld zijn gelijke kent en 

een waar paradijs voor watervogels. We varen hier langs gehuchten 

met slechts enkele huisjes van stro en klei, langs dorpjes waar 

moeders het ontbijtgerei spoelen en langs scholen die wachten op 

de eerste leerlingen. We passeren bruggetjes waar opa’s zitten te 

vissen, dobberen langs vrouwen die kleurrijke wimpeltjes wasgoed 

ophangen of varen achter het roeibootje van de kruidenier die zijn 

koopwaar brengt. Het leven zoals het is! De mensen zijn zeer 

gastvrij en laten zich doorgaans graag fotograferen. Ook de leerrijke 

natuurwandelingen zorgen voor boeiende fotogenieke momenten.

Unesco werelderfgoed 
Dat India gezegend is met tempels, pleizen, forten en andere 

architecturele pareltjes om u tegen te zeggen is geen publiek geheim. 

Staaltjes van onovertroffen beeldhouwkunst zoals de Brihadishwara 

tempel in Tanjore zijn niet voor niets Unesco werelderfgoed. Ook 

een bezoek aan de Belur en Halebid tempel laat gegarandeerd 

onvergetelijke indrukken na. De beklimming van de immense 

rots in Shravanbelgola, om er de 17 meter granieten standbeeld 

van Bahubali te aanschouwen, zorgt voor een sportieve én een 

heilzame ervaring. Ook de Indiase tempeldans Bharat Natyam, 

het sjamanistische Theyam dansen en het onvergetelijke Kathakali 

theater zijn opgenomen op de werelderfgoedlijst (onder voorbehoud 

van de festivalkalender).

Bakermat van ayurveda
Tussen Noord- en Zuid-India ligt een landschap van platte rotsrichels: 

het Deccanplateau. De bevolking ten noorden van de 

Deccan leefde lange tijd verdeeld over een hoeveelheid 

aan Prinselijke Staten, telkens onder het bewind van een 

maharadja. In het zuiden zorgden slechts enkele machtige 

dynastieën voor de ontwikkeling van heuse stadstaten. Met 

hun meer gecentraliseerd bestuur konden die conservatieve 

souvereinen de gewoonten en authentieke tradities veel 

beter beschermen. De bevolking (zoals de Dravidiërs) kon 

terugvallen op aloude waarden en spirituele praktijken. 

Misschien dat daardoor de maatschappij ten zuiden van de 

Deccan minder hectisch, minder chaotisch aanvoelt. De mensen leven 

rustig tussen de wuivende kokospalmen en de grote verscheidenheid 

aan kruiden en planten. Niet voor niets ligt de oorsprong van wellness 

met kruidige massages en ayurveda hier in dit deel van het immense 

India. Ineens ook een perfecte afsluiter voor deze ontdekking van een 

bestemming waar natuur, cultuur, werkelijkheid, verbeelding, religie 

en zelfs geneeskracht onmerkbaar in elkaar overvloeien.

“Zuid-India, waar waarheid  
en mysterie naadloos in  

mekaar overgaan.”
Reisleider India
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I n d i a  &  H ima l a ya
ROKEN

In heel Bhutan geldt een rookverbod, maar er wordt wel een uitzondering gemaakt 

voor toeristen. Toeristen mogen niet roken in het openbaar, maar wel in speciale 

rokersruimtes die in sommige hotels en restaurants te vinden zijn. Tabak is er niet te 

koop en er staan ook beperkingen op de invoer ervan. De ongeschreven regel is dat 

per dag in Bhutan een pakje mag binnengebracht worden. Op ieder pakje moeten wel 

forse taksen betaald worden. De e-sigaret is verboden in India. Roken is verboden op 

de meeste openbare plaatsen in India, het is enkel toegelaten in aangeduide zones. Bij 

overtreding zijn er strenge maatregelen aan verbonden of worden boetes uitgeschreven.

2 3 52 3 5
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CENTRAAL -AZ I Ë
C h i n a
I r a n

M o n g o l i ë

O e z b e k i s t a n  &  C h i n a
A z e r b e i d z j a n ,  G e o r g i ë  &

A r m e n i ë
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Hongkong

Guilin

YangshuoJianshui
Kunming

Yuanyang

Lijiang

Zhongdian

Xi’an

Pingyao

Beijing
CHINA 

TEKEN VAN BAMBOE
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 CR02 10.05.21 28.05.21 € 6.390 € 7.590 ■

21 CR03 06.09.21 24.09.21 € 5.990 € 7.090 ◆

21 CR04 11.10.21 29.10.21 € 5.990 € 7.090 ◆

22 CR01 11.04.22 29.04.22 € 5.990 € 7.090 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C H I N A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Eeuwenoude geschiedenis
Wil je behalve de bruisende metropolen Beijing en Hongkong ook 

een ongekender stuk van China zoals Klein Tibet verkennen? Dan is 

deze rondreis iets voor jou. Het immense China biedt cultuurminnende 

reizigers 5.000 jaar oude geschiedenis in al haar facetten aan. 

Tijdens deze rondreis bezoeken we in (en rond) Beijing de 

meest indrukwekkende bouwwerken uit de Ming en Qing 

dynastieën. De Verboden Stad met bijna 10.000 kamers 

was gedurende vijf eeuwen lang de zetel van opperste 

keizerlijke macht. Taoïstische rituelen werden uitgevoerd 

in de Tempel van de Hemel, een constructie in het zuiden 

van Beijing die gebouwd werd zonder gebruik te maken van 

een enkele spijker. We wandelen op de top van een van de 

opmerkelijkste prestaties van de mensheid, de Grote Muur, 

en genieten van de mooie vergezichten. In Xi’an zijn we 

onder de indruk van het terracottaleger met zijn levensgrote 

soldaten, paarden en strijdwagens die keizer Qin Shi 

Huangdi in zijn leven na de dood moesten vergezellen.

Uniek en origineel: Klein Tibet
We ontdekken een prachtig en ongerept stuk van de 

Yunnan provincie waar we vier dagen verblijven op een 

hoogte tussen 2.600 meter (Lijiang) en 3.300 meter (Zhongdian). 

In Lijiang wandelen we door de smalle geplaveide straatjes van de 

oude stad waar we het enige nog bestaande pictografische schrift van 

de matriarchale Naxi bevolking ontdekken. We reizen verder door de 

vallei van de Yangtze en genieten van de imposante panorama’s naar 

de Tibetaanse stad Zhongdian, door de Chinezen ook wel Shangri 

La genoemd. Tussen de met sneeuw bedekte bergtoppen liggen 

prachtige boeddhistische kloosters en uitgestrekte meren verscholen 

en zien we felgekleurde gebedsvlaggetjes wapperen. Op de groene 

weilanden waar kleine kuddes yaks (soort os) grazen bezoeken we 

een Tibetaanse familie en proeven we van de typische yakboterthee. 

China off the beaten track
Tijdens deze rondreis maken we kennis met een minder gekend stuk 

van China in de zuidelijke regio’s van de provincie Yunnan, in Tuanshan 

en Yuanyang. Ook de architectuur van het dorp Tuanshan, een van de 

honderd meest waardevolle culturele erfenissen in de wereld, voert ons 

terug tot de keizerlijke tijd. We bezoeken er een van de meest fotogenieke 

plekjes in China, de Double Dragon Bridge. De tocht naar Yuanyuang 

is ondanks de Chinese modernisering een van de hoogtepunten van 

onze rondreis en straalt een aparte sfeer uit. De lokale Hani en andere 

kleurrijke minoriteiten hebben hier honderden jaren lang gewerkt om de 

bergen om te toveren tot vruchtbaar gebied. Het resultaat mag er zijn; de 

rijstterrassen worden zelfs beschouwd als een wereldwonder 

en zijn sinds kort erkend als Unesco werelderfgoed. In de 

buurt van Kunming brengen we een bezoek aan het Stenen 

Woud, een van de meest opmerkelijke natuurfenomenen van 

China. In Yangshuo maken we een ontspannende fietstocht 

langs de vele mooie rijstvelden tegen een achtergrond van 

indrukwekkende karstbergen.

Moderne architectuur
Terwijl gebieden zoals Zuid-Yunnan nog steeds enkele 

decennia achterop hinkelen, staan Beijing en Hong Kong al 

stevig in de 21e eeuw. Het controversiële National Centre 

for the Performing Arts in Beijing dat als bijnaam het ei 

kreeg, is een van de verschillende gedurfde ontwerpen die 

voor de Olympische Spelen van 2008 zijn gemaakt. In 

Hong Kong werden traditionele Chinese feng shui principes 

geïmplementeerd bij de constructie van de iconische 

skyline van deze voormalige Britse kroonkolonie. We komen te 

weten waarom er in torenhoge wolkenkrabbers in het midden een 

enorm gat zit of andere skyscrapers bovenop hun gebouw scherpe 

pieken of kanonnen hebben. Als afsluiter bewonderen we vanop 

Victoria Peak het indrukwekkende uitzicht op de stad wanneer ’s 

avonds alle lichtjes aangaan. 

“China is tegenwoordig 
alomtegenwoordig, maar toch 

nog grotendeels onbekend... Deze 
uitgebreide kennismaking toont een 
deel van het mooiste wat China te 

bieden heeft en slaagt erin om zelfs 
ervaren reizigers nog te verrassen.”

Reisleider China
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ARMENIË
Winter: +3 uur
Zomer: +2 uur

KLIMAAT & TIJDSVERSCHIL

* In Iran is het 2,5 uur later dan in België. Tussen 22 september en 

de laatste zondag van oktober is het verschil 1,5 uur.

In het algemeen staat het continentale (woestijn-) klimaat in het 

centrale gedeelte van Azië gekend voor de grote temperatuurverschillen 

in de verschillende seizoenen, met strenge winters (-40°C tot 0°C) 

en hete zomers (30°C tot 45°C) tot gevolg. De beste reisperiode is 

bijgevolg de lente (april-mei) en de herfst (september-oktober). ’s 

Ochtends en ’s avonds kan het in oktober nog sterk afkoelen. Dit is 

zeker het geval voor Oezbekistan en Iran. In Iran hebben Teheran, 

Isfahan en Shiraz een steppeklimaat met warme tot hete zomers 

en koele winters. Yazd heeft een echt woestijnklimaat met weinig 

regenval en grote temperatuurverschillen in zomer en winter. 

Ook Mongolië heeft een continentaal klimaat met korte, milde 

zomers en lange, strenge winters. De beste reisperiode is evenwel 

van juni tot september. Het weer in Mongolië is zeer onvoorspelbaar. 

In het noorden (Hovsgol & Ulaanbaatar) valt neerslag meestal in 

korte, stevige buien. Het zuiden is droger en in de Gobiwoestijn 

valt soms jarenlang geen regen. Hierdoor is de luchtvochtigheid er 

zeer laag. De maximumtemperaturen kunnen in de zomerperiode 

oplopen tot 30°C in Ulaanbaatar en 38°C in de Gobiwoestijn. Toch 

koelt het ook in de zomer ‘s nachts af door de hoogte (10°C à 

15°C). Aan het Hovsgolmeer kunnen tijdens de zomermaanden de 

minimumtemperaturen slechts 5°C bedragen, maar in de loop van de 

dag oplopen tot een aangename 20°C. Transkaukasië is een relatief 

klein gebied, maar het klimaat is erg gevarieerd. De gemiddelde 

temperaturen schommelen van 0,5°C in januari tot 23°C in augustus. 

Het aantal uren zon ligt tussen de 1350 en 2520 per jaar.  In de lager 

gelegen gebieden, waar we ook de drie hoofdsteden vinden, wordt 

het in de zomer overdag makkelijk 30°C-35°C. Bakoe betekent 

‘stad der winden’; het ligt op een schiereiland in de Kaspische Zee. 

Het waait er vaak van twee kanten, wat zelfs in de zomer zorgt 

voor frisse lucht. De berggebieden van de Kaukasus kennen dan weer 

koude, sneeuwrijke winters en koele zomers. Op de hoogste toppen 

ligt eeuwige sneeuw. Waar de bergen en de zee vlakbij zijn, kan het 

weer soms omslaan met een korte, hevige regenbui tot gevolg. Het 

oostelijke deel heeft dan weer een vrij droog en meer continentaal 

steppeklimaat, met warme zomers en koude winters. 

Door zijn enorme oppervlakte kent China zeer uiteenlopende 

klimaten. De temperaturen kunnen tijdens de zomermaanden 

gemakkelijk oplopen tot 30°C (in Beijing tot 35°C), hoewel het ’s 

avonds afkoelt en de regen verkwikking brengt. De lucht is dan ook 

vochtiger. In mei, september en oktober is het overdag nog lekker 

warm (20°C à 25°C), maar zijn de avonden koel. Ook april en 

november zijn aangename maanden om te reizen, omdat er dan 

minder toeristen zijn. Hou er wel rekening mee dat het in het noorden 

al koud kan zijn, in de provincie Yunnan is er zelfs kans op sneeuw. In 

het zuidoosten is het nog heerlijk warm als de zon schijnt. De hotels 

in China zetten vanaf half mei de airconditioning aan en vanaf half 

november de verwarming, met mogelijk warme of koude kamers tot 

gevolg. Het noordwesten van China heeft een continentaal klimaat 

met droge, koude winters en in de laag gelegen gebieden (Turpan) 

zeer hete zomers; in de tussenseizoenen is het overdag aangenaam 

warm maar ’s avonds koelt het weer sterk af. De vochtigheidsgraad 

is echter laag en de schaduw werkt zeer verkoelend. Xiahe ligt op 

3.000 meter hoogte en kent vrij lage temperaturen. Het kan er ‘s 

nachts vriezen in de maanden april en oktober. Vanuit Urumqi maken 

we een uitstap naar het Hemelse Meer, dat bijna 1000 meter hoger 

is gelegen dan de stad. De temperatuur ligt er gewoonlijk 5 graden 

lager dan in het centrum.

CHINA
Winter: +7 uur
Zomer: +6 uur

MONGOLIË
Winter: +7 uur
Zomer: +6 uur

Winter: +3 uur
Zomer: +2 uur

GEORGIË

IRAN*
Winter: +2,5 uur

Zomer: +2,5u

winter: +3 uur
zomer: +2 uur

AZERBEIDZJAN

winter: +4 uur
zomer: +3 uur

OEZBEKISTAN

Cen t r a a l - A z i ë
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CH INA
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Shanghai

Guilin
Yangshuo

Dengfeng

Luoyang
ZhengzhouXi’an

Beijing
CHINA 

KEIZERS & KUNG FU
15-DAAGSE RONDREIS 

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 CT01 04.04.21 18.04.21 € 4.890 € 5.790 ■

21 CT02 11.07.21 25.07.21 € 4.790 € 5.690 ◆

21 CT03 10.10.21 24.10.21 € 4.790 € 5.690 ◆

22 CT01 03.04.22 17.04.22 € 4.790 € 5.690 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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C H I N A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Keizerlijk China
Tijdens deze rondreis focussen we op de monumentale architectuur in 

Beijing, Dengfeng (de geboorteplaats van kungfu), de zuidelijke regio 

rond Guilin en ook Shanghai. We maken in Beijing eveneens kennis 

met het informele leven tijdens onze riksjatocht door de hutongs. In 

deze stilaan verdwijnende traditionele steegjes woonden 

in de keizerlijke tijd de mandarijnen en bevelhebbers van 

het leger in prachtige omwalde woningen. In Xi’an, het 

startpunt van de legendarische Zijderoute die tot diep in 

Centraal-Azië liep, verkennen we een deel van de nog 

bestaande stadsomwalling. Langs de toegangspoorten 

werden buitenlandse handelaars en reizigers in de stad 

verwelkomd. In de levendige islamitische wijk ontdekken 

we de unieke moskee met een versmelting van zowel 

Arabische als Chinese stijlelementen. Uiteraard mag het 

indrukwekkende terracottaleger van China’s eerste keizer 

niet op ons programma ontbreken. Maar we bezoeken 

eveneens het minder gekende terracottaleger van Han-

keizer Jing waar de beelden een stuk kleiner zijn. 

De vruchtbare valleien van de Gele rivier
We zijn getuige van de razendsnelle modernisering in China en reizen 

per hogesnelheidstrein naar de provincie Henan tot in Dengfeng. 

Aan de voet van de Shoashanberg ontdekken we in het 5e-eeuwse 

klooster de eeuwenoude Chinese krijgskunst kungfu. De fascinerende 

combinatie van boeddhisme en taoïsme heeft de shaolinmonniken 

hier hun plek in de geschiedenis gegeven. De monniken streefden 

ernaar om zoveel mogelijk in harmonie te leven met de omliggende 

natuur en bestudeerden hierbij het gedrag van de dieren. Hieruit 

ontwikkelden ze meditatie- en bewegingstechnieken die de basis 

zouden vormen van vele gevechtskunsten, waaronder kungfu. Deze 

technieken gebruikten de monniken oorspronkelijk om zichzelf en de 

boeren te beschermen tegen rondtrekkende rovers. Vandaag geven 

ze les aan duizenden Chinese jongeren om de kungfutraditie verder te 

zetten.  ’s Avonds genieten we er van een spectaculaire voorstelling! 

We reizen verder naar een artistiek meesterwerk van wereldbelang, de 

Grotten van Longmen. De meer dan honderdduizend Boeddhabeelden 

zijn het hoogtepunt van de Chinese beeldhouwkunst. 

Spectaculaire karstlandschappen
De regio rond het zuidelijke Guilin is zijn Chinese bijnaam ‘hemel 

op aarde’ zeker waard. We wanen ons net in een klassiek Chinees 

schilderij wanneer we een cruise maken op het heldere water van de 

Li rivier tussen de met dichte vegetatie begroeide kalksteenpieken. 

In de omgeving van Yangshou ontdekken we per fiets de 

tijdloosheid van het Chinese platteland. We reizen naar 

Longsheng waar we wandelen tussen prachtig aangelegde 

rijstvelden en kennismaken met minderheden zoals de Yao 

en de Zhuang.

Shanghai, Manhattan van het Oosten
Als afsluiter zetten we koers naar Shanghai, de grootste 

en snelst groeiende stad ter wereld en een verrassende 

versmelting van Oost en West. Door haar ligging is 

Shanghai een belangrijk centrum voor handel en industrie. 

In Puxi ontdekken we monumentale koloniale architectuur 

op de Bund, de rivierpromenade aan de oever van de 

Huangpu rivier. We keren even terug naar vervlogen tijden 

wanneer de Chinese keizers hun macht verloren onder invloed van de 

Britse import van opium. We bezoeken ook een prachtig voorbeeld 

van Chinese tuinen in de kleurrijke Yuyuan Garden en ontdekken het 

contrasterende en moderne financiële district met de Oriental Pearl 

Tower. Een avondwandeling langs de indrukwekkend verlichte skyline 

maakt onze reis compleet!

“In het ‘hart van China’ vinden 
we misschien de sleutel van het 

mysterieuze duizendjarige Chinese rijk, 
en in het prachtige zuiden de mooiste 

landschappen onder de hemel.”
Reisleider China
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Cen t r a a l - A z i ë

Formaliteiten voor reizigers met de Belgische nationaliteit: me dient 

in het bezit te zijn van een internationaal paspoort dat geldig is tot 

ten minste es maanden na terugkeer in België. We raden aan om 

steeds een kopie van het paspoort afzonderlijk van het origineel te 

bewaren. Voor al onze rondreizen doorheen Centraal-Azië is er een 

visumplicht en kunnen de visa via je reisagent of anders dan anders 

aangevraagd worden.

Om naar Iran te reizen, mag er geen stempel van Israël in het paspoort 

staan en na een reis naar Iran kan men in principe niet meer naar 

Israël reizen. In principe kan men na een reis naar Iran nog steeds 

naar de Verenigde Staten reizen, mits er tijdig een afspraak gemaakt 

wordt op de Amerikaanse ambassade; online ESTA (Electronic System 

for Travel Authorisation) aanvragen zal niet meer mogelijk zijn.

PASPOORT & VISUM
Neem zeker de persoonlijke medicijnen mee op reis. In de reisapotheek 

voorziet men naast de gebruikelijke medicijnen best een geneesmiddel 

tegen hoofdpijn, verkoudheid, diarree en eventueel O.R.S. zakjes. Ook 

een goede zonnecrème en een goede muggenspray met DEET mogen 

niet ontbreken. Flessenwater is steeds aan te bevelen. Aangezien de 

lucht vaak zeer droog is, raden we je aan om ook lippenbalsem en 

oogdruppels mee te nemen. Voldoende drinken is zeer belangrijk en 

hiervoor is flessenwater steeds aan te bevelen. Als men specifieke 

medicatie neemt, gelieve deze voldoende te voorzien. 

Hou er rekening mee dat producten als deodorant, zonnecrème, 

oordopjes, tampons, lippenbalsem en insectenwerend middel niet 

overal verkrijgbaar zijn. In de gerkampen in Mongolië dient men 

zelf douchegel en shampoo te voorzien. Er zijn altijd handdoeken 

aanwezig maar deze variëren in afmetingen. Slippers om te douchen 

kunnen handig zijn. In de hotels en gerkampen zijn westerse toiletten 

voorhanden. Onderweg in China, Oezbekistan en Iran zijn er geregeld 

Franse toiletten. In Mongolië en in de woestijn in Oezbekistan, is 

men soms dan weer aangewezen op de vrije natuur. Toiletpapier, een 

desinfecterende handgel of handzeep, zijn onmisbaar. 

Doordat we ons tijdens de rondreis China: Teken van Bamboe gedurende 

twee dagen in Shangri La op een hoogte van ongeveer 3.500 meter 

hoogte bevinden en tijdens de reis Oezbekistan & China: De Zijderoute 

twee overnachtingen genieten op ongeveer 3.000 meter hoogte in 

Xiahe, raden wij aan voor beide reizen hierover de huisarts te raadplegen.

GEZONDHEID 

Hepatitis A
Tetanus-difterie-kinkhoest

Polio
Mazelen-bof-rubella

Goede muggenspray  
met DEET

Goede 
zonnecrème

Geneesmiddel tegen hoofdpijn, verkoudheid, diarree 
en eventueel O.R.S. zakjes. We raden ook aan om 

lippenbalsem en oogdruppels mee te nemen. 

Gele koorts Hepatitis A Tetanus - difterie 
- kinkhoest

Polio Mazelen - bof 
- rubella

Malaria 
preventie 

China Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Iran Soms verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen
Mongolië Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico
Oezbekistan & China Soms verplicht 

(China)
Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Geen risico

Azerbeidzjan, Georgië 
& Armenië

Niet verplicht Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Niet aanbevolen

Gele koorts, soms verplicht:

- Als men vanuit een ander land vertrekt waar gele koorts kan 

voorkomen.

- Als men langer dan twaalf uur in transit is geweest in een 

luchthaven in een land waar gele koorts voorkomt.

Voor verdere details contacteert men de huisarts of het Instituut voor 

Tropische Geneeskunde in Antwerpen (afspraak voor reisadvies:  

03 247 66 66 of surf naar www.wanda.be).
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Shiraz

Abyaneh

Yazd

Kashan

Isfahan

Teheran

IRAN

PERZISCH SPROOKJE
12-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 IR02 10.05.21 21.05.21 € 3.690 € 3.990 ■

21 IR03 18.10.21 29.10.21 € 3.490 € 3.790 ◆

22 IR01 04.04.22 15.04.22 € 3.490 € 3.790 ◆

22 IR02 09.05.22 20.05.22 € 3.490 € 3.790 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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I R A N

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Perzische schatten
Tijdens deze reis ontdekken we in alle geuren en 

kleuren de pracht en praal van authentiek Iran, 

tot 1935 beter bekend als Perzië. We worden 

weggeblazen door hemelsblauw getooide moskeeën 

en rijk gedecoreerde paleizen, waar we bij het 

omhoogkijken bijzonder mozaïekwerk en ranke 

minaretten kunnen bewonderen. We bezoeken 

verschillende culturele en historische hoogstandjes. 

Denk aan de indrukwekkende Unesco-ruïnes van 

Persepolis, de woestijnen lemen stad Yazd, de 

prachtige paleizen in Isfahan en  de  paradijselijke 

Perzische tuinen van Shiraz, ook wel de stad van 

dichters en bloemen genoemd. We duiken tijdens 

deze rondreis in het verleden van de voormalige 

karavaanroutes. 

Hartverwarmende gastvrijheid 
Behalve alle imposante bezienswaardigheden 

krijgen we tijdens deze rondreis ook een inkijk 

in het dagelijkse leven van de Iraniër. De lokale 

bevolking is enorm gastvrij en hun vriendelijkheid 

is hartverwarmend, overal worden we met een 

glimlach ontvangen. In stadsparken, drukke bazaars 

en theehuizen aanschouwen we ‘het leven zoals het 

is’ en wandelen we langs kleine werkplaatsen waar 

oude ambachten uitgeoefend worden. Kortom: 

tijdens deze rondreis worden we betoverd door deze 

sprookjesachtige parel van het Midden-Oosten.

Iraanse cuisine 
De Iraanse keuken is een van de oudste en meest 

diverse keukens ter wereld. Reken op smakelijke 

en veelzijdige gerechten zoals heerlijke kebabs en 

stoofpotjes zoals Khoresht-e fesenjan of Khoresht-e 

gheimeh. Alcoholische dranken maken geen deel uit 

van de lokale keuken en zijn strikt verboden in Iran. 

Zij mogen niet worden ingevoerd en zijn ter plaatse 

ook niet verkrijgbaar, zelfs niet in de internationale 

hotels waar we verblijven. 

Indrukwekkende landschappen 
Alle verplaatsingen tijdens de reis gebeuren over 

land. De landschappen en stops onderweg vormen 

daarom een integraal onderdeel van de reis. Voor 

de rit van Isfahan naar Yazd en de rit van Yazd naar 

Shiraz moet er een aanzienlijke afstand overbrugd 

worden. De faciliteiten zijn niet te vergelijken 

met Europese normen en toiletten onderweg zijn 

vaak hurktoiletten waar toiletpapier niet altijd 

voorhanden is. Flexibiliteit is dus dé manier om te 

genieten van deze schitterende bestemming. We 

worden telkens weer verrast door de mooie en ruige 

natuur waar verscheidene landschappen in elkaar 

overvloeien. Na lange tijd ontoegankelijk te zijn 

geweest voor toeristen, heeft Iran nu alle troeven 

in huis om reizigers een onvergetelijke ervaring te 

bezorgen.

“Wie wil in Teheran niet de Azadi-toren 
zien? Wie wil niet kennismaken met 

de oude bevolking van het rode dorpje 
Abyaneh in traditionele klederdracht & hier 
overnachten in een charmant hotel waar 
de eigenares ons als familie beschouwt? 

Wie wil geen praatje maken met de 
lokale bevolking onder de historische 

bruggen van Isfahan? Wie wil geen privé 
voorstelling volgen van zwetende sporters 
in de Zurkhaneh? Wie wil er niet genieten 
van meeslepende muziek met traditionele 
Perzische muziekinstrumenten? Wie wil 
er niet ondergedompeld worden in de 
eeuwenoude historie bij de ruïnes van 

Persepolis? Wie wil er geen foto in een 
typische lichtkleurige chador bij de Roze 
Moskee in Shiraz? Kortom, wie wil niet 

mee op het Perzisch Sprookje?” 
Reisleider Iran
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Cen t r a a l - A z i ë

Doordat de temperaturen overdag sterk kunnen oplopen, draagt katoenen of linnen kleding 

steeds de voorkeur boven synthetische. Door de vaak grote temperatuurverschillen is het 

echter raadzaam om laagjes kledij te dragen die gemakkelijk aan of uit te doen zijn. Ook in de 

restaurants en hotels kan het een stuk frisser zijn door de airco. Een truitje en/of sjaaltje kan 

dus handig zijn. Het is dus een goed idee om een dagrugzakje mee op tocht te nemen, zodat het 

nodige steeds bij de hand is.

Warme kledij, zoals een lange broek, trui, sweater, fleece en/ of windjack, is aanbevolen in de 

bergen waar het ’s ochtends en tegen de avond koud kan zijn. Dit geldt voor de reis Oezbekistan & 

China bij het bezoek aan het Hemelse Meer en tijdens de uitstap vanuit Xia waar het merkelijk frisser 

is op een hoogte van ongeveer 3.500 meter. Ook in het noordelijke bergland van Transkaukasië, 

moet men, door de hoogte van 2.395 meter, rekening houden met veel koelere temperaturen en 

zeer koude nachten. Voor het verblijf in het noordelijke deel van Mongolië is warme kledij ook ten 

zeerste aan te raden. Een goede regenjas en/of poncho of een vouwparaplu en een gemakkelijke 

(gesloten) stapschoen met een voldoende geprofileerde zool mag in je bagage ook zeker niet 

ontbreken. Verder zijn zonnecrème met hoge beschermingsfactor, zonnebril en hoofdbedekking 

onontbeerlijk. Een zaklamp kan handig zijn, vooral in de gerkampen in Mongolië. Tenslotte raden 

wij de sportievelingen aan een badmuts te voorzien voor de zwembaden in de hotels.

De Mongoliërs en de Chinezen zijn zeer informeel als het op kleding aankomt. Je hoeft dus geen 

speciale avondkledij mee te nemen. In Iran daarentegen dient men zich te houden aan een aantal 

strikte kledingvoorschriften, zodra men van het vliegtuig stapt. Deze regels dienen gevolgd te 

worden op alle openbare plaatsen, ook in de bus, restaurants en hotellobby’s. Vrouwen dienen het 

haar steeds te bedekken door middel van een hoofddoek/sjaaltje (hijab). Schuifspeldjes kunnen 

handig zijn om de hoofddoek vast te maken. De kleding moet de vormen van het vrouwelijk lichaam 

verbergen dus mag niet te nauw aansluiten en mag zeker niet doorschijnen. Armen en benen dienen 

steeds bedekt te zijn en een te strakke broek dient tot aan de knieën overdekt te worden met 

een rok of mantel. Mannen mogen een deftig t-shirt of hemd met korte mouwen dragen, maar 

een korte broek in het openbaar is verboden. Blote voeten in sandalen is toegestaan. Zelden is er 

kans voor een bezoek aan het hotelzwembad en bovendien zijn er aparte tijdstippen voor mannen 

en vrouwen. Ook in Oezbekistan en West-China getuigt het van respect voor de islamitische 

cultuur van het land om de kledij aan te passen (geen korte rokjes, shorts, mouwloze t-shirts, 

...). In Mongolië raden we een lange broek of rok aan voor de bezoeken aan de kloosters. 

In Transkaukasië respecteren we ook de kledingvoorschriften tijdens het bezoek aan kerken, 

kloosters, moskeeën: geen blote schouders, bermuda of minirok, vrouwen bedekken hoofd en 

schouders (lichte sjaal meenemen); mannen daarentegen ontbloten het hoofd. 

KLEDING 
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GobiKhongor

UlaanbaatarKarakorum

Onghiin Khiid

Elsen Tasarkhai

Muron
     

Hovsgolmeer
MONGOLIË

Terelj Nationaal Park

HUUMI I  VAN DE NOMADEN
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 MO01 16.06.21 29.06.21 € 5.990 € 6.890 ◆

21 MO02 14.07.21 27.07.21 € 6.190 € 7.090 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 14

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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M O N G O L I Ë

Wat maakt deze reis anders dan anders?
In het spoor van Genghis Khan
Eindeloze grasvlaktes met paarden, een verlaten woestijn, 

besneeuwde bergen, kristalheldere meren en zandduinen: Mongolië 

laat natuurliefhebbers hoegenaamd niet op hun honger zitten. Het is 

een verademing om terecht te komen in een wereld waar het leven 

nog gedomineerd wordt door ongetemde natuur. Tijdens 

deze reis ontdekken we ongekende en afgelegen gebieden 

waar we kunnen proeven van bijzondere natuurfenomenen 

en fascinerende culturen. We nemen je mee naar plaatsen 

die nauwelijks of geen toerisme kennen en bezorgen je een 

onvergetelijke once in a lifetime ervaring. We boeten af en 

toe in aan comfort om niets te missen, maar de beloning is 

groot! Ook de boeiende geschiedenis van het land, met de 

veroveringen van Genghis Khan, spreken tot de verbeelding 

van elke reiziger.

Afwisselende landschappen
Omwille van het ruige terrein zijn Landcruiser jeeps 

ons transport bij uitstek om het land te ontdekken. Ten 

noorden van de Hangai bergen verkennen we, zowel te voet als 

te paard, het glasheldere Hovsgolmeer met zijn nabijgelegen 

besneeuwde bergtoppen. Hierna veranderen de landschappen 

van merengebieden en beboste steppe met wilde paarden naar 

woestijngebied met verborgen oases en kleine rivieren. Dé perfecte 

plek voor een tocht op een kameel! We treden in de voetsporen 

van avonturier Roy Chapmann Andrews, die tijdens zijn expeditie in 

de Gobiwoestijn iconische overblijfselen van dinosauriërs ontdekte, 

en genieten van weidse vergezichten en prachtige kleuren. We zijn 

onder de indruk van de zonsondergang en heldere sterrenhemel bij 

de zingende Khongor zandduinen. De diepe kloof van de Yolyn Am 

vallei en zijn permanente gletsjer bieden een verrassende groene 

noot in het anders desolate landschap. De Mongoolse hoofdstad, 

Ulaanbaatar, zorgt tenslotte voor een contrast tussen eeuwenoude 

tradities en een ontluikende 21e-eeuwe democratie. 

Intense beleving en authenticiteit
Wat wij meer en meer opzoeken, hebben de Mongoolse nomaden 

in overvloed: dunbevolkte natuurgebieden met gastvrije mensen die 

leven op een duurzame wijze volgens het ritme van de natuur onder 

een eeuwig blauwe hemel. We maken kennis met het rendiervolk, 

de Tsatanen en komen in contact met kamelenhoeders die zonder 

enige vorm van verspilling leven. Ook komen we meer te weten over 

de diepgewortelde boeddhistische traditie en het sjamanisme in de 

kleurrijke tempels en kloosters. We laten ons betoveren door 

de indrukwekkende keelzang van de vriendelijke nomaden 

en ontdekken het unieke contrast tussen traditionele en 

communistische architectuur in de hoofdstad Ulaanbaatar. 

Slapen onder de sterrenhemel
Overleven op de Mongoolse steppe stelde de bewoners 

voor vele uitdagingen en extreme temperaturen, sneeuw- 

en zandstormen creëerden nood aan een veilige en warme 

plek die verplaatst kon worden volgens de seizoenen. 

Het belangrijkste aspect van hun nomadische leven werd 

de ger of joert, een ronde vilten tent geconstrueerd uit 

volledig natuurlijke producten. Logeren in comfortabele en 

authentieke gerkampen op de mooiste locaties is dan ook 

een ervaring die we niet snel vergeten! We kiezen resoluut voor 

de beste gerkampen met privésanitair maar soms zijn de westerse 

voorzieningen beperkt aanwezig en is er een apart gebouw met 

toiletten en individuele douchecabines (gescheiden voor mannen 

en vrouwen). Onze lokale gidsen doen ons ’s avonds naast het 

kampvuur bij het vertellen van fascinerende verhalen wegdromen en 

maken onze Mongoolse beleving compleet.

“De taiga-, steppe- 
en woestijngebieden van Mongolië 

zijn onderling zeer verschillend, maar 
stralen allemaal de ultieme vrijheid 

van de mensen uit.”
Reisleider Mongolië
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ELEKTRICITEIT
In de praktijk gebruikt bijna iedereen in Iran de benaming ‘toman’. 

Eén toman is gelijk aan tien rial. In Iran is er een groot verschil tussen 

de internationale officiële koers en de gangbare koers. Het is in Iran 

niet mogelijk om geld af te halen met een buitenlandse kaart of 

betalingen te doen met creditcards. Enkel grote aankopen, zoals een 

Perzisch tapijt kunnen uitzonderlijk betaald worden met creditcard (Visa 

of MasterCard). Dit is dan wel geen internationale geldtransfer naar 

Iran, maar wel naar een ander land. Men zal gebruik maken van een 

tussenpersoon (familie of vrienden) in het buitenland, die ook vergoed 

zal moeten worden. Indien men dus een grotere aankoop plant, zoals 

een Perzisch tapijt, is het voordeliger om de aankoop in cash geld te 

doen zodat de tussenpersoon wordt uitgeschakeld. Neem dus voldoende 

cash euro’s of dollars mee om eventueel ter plaatse om te wisselen in 

rial. Aangeraden is om coupures mee te nemen die niet beschadigd of 

beschreven zijn. 

Het Chinees geld heet renminbi (= volksgeld) en de munteenheid 

is de yuan (CNY gesproken taal: kuai). Eén yuan is gelijk aan 

tien jiao (gesproken taal: mao) en aan 100 fen. Zowel euro’s 

als US-dollars kunnen in de hotels gewisseld worden. Creditcards 

worden zowel in China als in Hongkong aanvaard in de meeste 

hotels en in grote handelszaken. In Mongolië wordt een voorkeur 

aan US-dollars gegeven. Belangrijk is dat de coupures niet beschadigd 

zijn. In de hoofdsteden kan je op de luchthaven (gunstige koers), in 

officiële wisselkantoren of in het hotel geld wisselen. ATM’s zijn in 

beperkte mate aanwezig en betalen met creditcard is niet gangbaar. 

Buiten de hoofdstad ben je voornamelijk op cashgeld in de lokale 

munt aangewezen. Vraag daarom kleine coupures bij het wisselen. 

In Oezbekistan gebeurt het merendeel van de betalingen in cash. 

Geleidelijk aan komen er meer geldautomaten/ATM’s; het zou kunnen 

dat de geldautomaten/ATM’s enkel Amerikaanse dollars geven. 

In de hoofdsteden van Azerbeidjan, Armenië en Georgië zijn 

voldoende geldautomaten aanwezig; men kan daar dus gewoon 

geld van de rekening halen. Men kan ook euro’s of US dollars 

meenemen, die ter plaatse (in een hotel, bank of wisselkantoor) 

gewisseld worden. Enkel coupures die niet beschadigd of beschreven 

zijn, worden aanvaard. Vaak vraagt men daarbij het paspoort. 

Creditcards (Visa, MasterCard en American Express) worden bijna 

overal aanvaard uitgezonderd kleine winkeltjes, markten en taxi’s.  

Het is zeer belangrijk om de bank over de rondreis te informeren, 

zodat de bank- en kredietkaarten geactiveerd kunnen worden voor 

buitenlands gebruik.

GELDZAKEN

Munteenheid Wisselkoers (24.09.20)
China Chinese yuan (CNY) 1 EUR = 7,93 CNY
Hong Kong Hong Kong dollar (HKD) 1 EUR = 9,05 HKD
Iran Iraanse rial (IRR) 1 EUR = 49.124,10 IRR
Mongolië Mongoolse tugrik (MNT) 1 EUR = 3.060,47 MNT
Oezbekistan Oezbeekse soum (UZS) 1 EUR = 12.006,80 UZS

Armenië, Georgië, Azerbeidzjan
Armeense dram (AMD)
Georgische lari (GEL)
Azerbeidzjaanse manat (AZN)

1 EUR = 564,73 AMD
1 EUR = 3,76 GEL
1 EUR = 1,98 AZN

Land Electrische spanning Type
China 220 V A,C,I
Iran 220 V C,F
Mongolië 220 V/ 230 V C,E
Oezbekistan 220 V C,I
Azerbeidzjan 220 V C,F
Georgië 220 V C,F
Armenië 230 V C,F

In Iran vind je dezelfde stopcontacten als in België. De elektrische 

spanning bedraagt 230 volt.  In China is een universele reisstekker 

noodzakelijk (220 volt). In het merendeel van de hotels is er een 

haardroger voorhanden. In Mongolië vind je dezelfde stopcontacten 

als in België. De elektrische spanning bedraagt 220 en 230 volt. 

In Oezbekistan vind je dezelfde stopcontacten als in België (220 

volt). In het merendeel van de Oezbeekse hotels is geen stopcontact 

voorzien in de badkamer, maar je vindt er wel een in de slaapkamer. 

De netspanning is overal 220 volt, stekkers zoals in België.

C e n t r a a l - A z i ë
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Khiva

Bukhara
Samarkand

Tashkent
Urumqi

Turpan
Dunhuang Lanzhou

Xiahe

Beijing

OEZBEKISTAN 

CHINA

Binglingsi

DE Z I JDEROUTE
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 OC01 19.04.21 08.05.21 € 6.390 € 7.290 ■

21 OC02 12.09.21 01.10.21 € 5.990 € 6.740 ◆

22 OC01 18.04.22 07.05.22 voor prijs zie website juni 2021 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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O E Z B E K I S T A N  &  C H I N A

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Unieke tweelandencombinatie
Tijdens deze rondreis verkennen we eeuwenoude cultuur en historische 

schatten van de Zijderoute. Deze tot de verbeelding sprekende route 

verbond de grote beschavingen van Europa en Azië via 

handelskaravanen. Deze unieke tweelandencombinatie 

combineert mysterieuze wegen in Oezbekistan met 

noordelijke routes in het uitgestrekte China. Hooggebergte, 

zand- en kiezelwoestijnen, uitgestrekte vlaktes, moskeeën, 

paleizen, grotten, Tibetaanse kloosters en stoepa’s: we 

zullen ogen te kort hebben om deze fotogenieke regio’s 

te ontdekken.

Culturele trekpleisters
Deze reis is een aaneenschakeling van culturele 

hoogtepunten. De 2.000 jaar oude hoofdstad van 

Oezbekistan, Tashkent, verwelkomt ons als eerste 

stopplaats op deze verkenning van de Zijderoute. Ook 

bezoeken we de stad Khiva die het sprookjesachtige decor 

is van talloze moskeeën, Koranscholen (madrassa’s) en 

paleizen. Khiva heeft ruim 50 Unesco monumenten in haar 

binnenstad en het lijkt wel op een Oosterse droomwereld 

waar je van de ene prachtige moskee naar de andere 

gaat.  Zo’n 444 kilometer verder dompelt Bukhara ons 

als het ware onder in een groot openluchtmuseum, het 

telt 140 monumenten uit verschillende periodes en  die maken de 

stad tot een van de mooiste parels langs de Zijderoute. Het Eden 

van het oude Oosten, Samarkand, ook wel Waardevolle Parel van 

de islam en het Rome van het Oosten genoemd, verbluft ons met 

haar mozaïeken, blauwkleurige betegelde koepels en façades. Het 

Registanplein is het fotomoment bij uitstek tijdens deze rondreis. Ook 

(‘het andere’) China imponeert ons met zijn Duizend Boeddhagrotten 

van Mogao, duizend grotten die zich bevinden in kliffen midden in 

de woestijn van de provincie Gansu. Via een boottocht over de Gele 

Rivier bereiken we de boeddhistische grotten van Binglingsi, een 

absolute must-see mede omdat ze dankzij hun geïsoleerde ligging 

ontsnapten aan plunderaars en vandalen. Ook een bezoek aan het 

grootste Tibetaanse klooster buiten Tibet, het Labrang klooster in 

Xiahe, mag niet ontbreken. 

Adembenemende en desolate landschappen
Oezbekistan en China verwennen ons ook met ontzettend 

mooie landschappen zoals de Kyzylkumwoestijn in 

Centraal-Oezbekistan, het Tianshan-hooggebergte en 

de Turpan-laagvlakte in het noorden van China. Op het 

kobaltkleurige Tianchimeer, letterlijk Hemelse meer, 

aan de voet van het Tianshangebergte maken we ook 

een ontspannende boottocht en in de bekende Chinese 

oasestad Dunhuang trekken we met kamelen de woestijn 

in en ervaren we de schoonheid, monotonie en ontberingen 

die generaties kooplui dag na dag meemaakten.

Afwisseling en flexibiliteit
Deze rondreis is er een van afwisseling. Eeuwenoude 

schatten, indrukwekkende landschappen, maar ook 

de lokale culturen zijn erg gevarieerd. We komen in 

contact met verschillende culturen, en maken kennis 

met verscheidene volkeren waaronder Tibetaanse (half-)

nomaden in het snel evoluerende China. Om al deze 

indrukken op te doen, leggen we regelmatig erg grote 

afstanden af en daarom worden verre binnenlandse verplaatsingen 

waar mogelijk per vliegtuig of hoge snelheidstrein gemaakt. Het 

resultaat is een zeer omvattende kennismaking met niet-alledaagse 

prachtige beschavingen en regio’s.

“Wist je dat Timoer de Manke de 
nationale held van Oezbekistan is en 
dat hij thuishoort in het rijtje van de 
grote Aziatische veroveraars zoals 

Alexander de Grote en Ghenghis Khan? 
En dat Marco Polo waarschijnlijk nooit 
tot in Beijing heeft gereisd? Tijdens 

deze rondreis voel je je soms zelf een 
beetje ontdekkingsreiziger!”

Reisleider Oezbekistan & China
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Cen t r a a l - A z i ë

ROKEN
In Hong Kong is het roken van e-sigaretten niet toegestaan en op 

misbruik staat een hoge boete.

FOTO, GSM & INTERNET
Alle foto- en filmmateriaal kan best vanuit België worden 

meegenomen. De gsm is op de meeste plaatsen en afhankelijk 

van de provider bruikbaar in Iran. In het merendeel van de hotels 

is (gratis) wifi aanwezig. Hou er wel rekening mee dat bepaalde 

websites zoals Facebook en nieuwswebsites geblokkeerd zijn. Het is 

niet toegestaan om foto’s te nemen in/van luchthavens of overheids- 

en militaire gebouwen. Als men mensen wil fotograferen, vraag dan 

eerst hun toestemming. Hou er rekening mee dat wifi niet overal 

beschikbaar is in China en de gsm niet op elk moment bruikbaar 

is. Vaak zijn sociale media en Google in China, Iran en soms ook 

in Oezbekistan geblokkeerd. Eventueel kan dit euvel vermeden 

worden door een VPN-app binnen te halen. In de boeddhistische 

heiligdommen in China mag vaak geen beeldmateriaal genomen 

worden. Ook in Mongolië dient er rekening mee gehouden te 

worden dat de gsm buiten Ulaanbaatar soms niet bruikbaar is. Ook 

wifi is doorgaans enkel beschikbaar in de hotels in Ulaanbaatar. In 

Mongolië raden we aan voldoende batterijen te voorzien, gezien het 

niet mogelijk is om deze dagelijks op te laden. In Mongolië is het, 

tijdens het verblijf in de woestijn, en tijdens Oezbekistan & China: 

De Zijderoute bij de kamelentocht/beklimming van een zandduin in 

China, noodzakelijk om je foto- en filmmateriaal te beschermen tegen 

het zand door middel van bijvoorbeeld afsluitbare plastic zakjes. In 

Oezbekistan dient op een aantal sites extra betaald te worden om 

te mogen fotograferen (1 tot 2 USD) en om te mogen filmen (1,5 

tot 3 USD). Deze bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

en dienen ter plaatse in de lokale munt betaald te worden. Gsm-

gebruik in de steden is meestal geen probleem, afhankelijk van de 

provider in België. Wifi is vaak in de lobby van het hotel aanwezig en 

gratis maar vaak ontzettend langzaam. Wifi is aanwezig in al onze 

hotels in Azerbeidzjan, Armenië en Georgië. Een gsm functioneert 

op de meeste bezochte plaatsen. Het fotograferen van strategische 

objecten van militair belang, militairen en politiemensen is verboden.

Land Netnummer
China +86
Iran +98
Mongolië +976
Oezbekistan +998
Azerbeidzjan, Georgië & 
Armenië

+994, +995 & +374
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AZERBEIDZJAN, 
GEORGIË & 
ARMENIË
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Bakoe

Sheki

Telavi
Tbilisi

Dilidzjan

Jerevan

Kazbegi

AZERBEIDZJAN
ARMENIË

GEORGIË

TRANSKAUKASIË
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
21 AG01 09.05.21 23.05.21 € 4.600 € 5.400 ■

21 AG02 20.06.21 04.07.21 € 4.290 € 5.070 ◆

21 AG03 24.09.21 08.10.21 € 4.290 € 5.070 ◆

21 AG04 10.10.21 24.10.21 € 4.290 € 5.070 ◆

22 AG01 08.05.22 22.05.22 voor prijs zie website juni 2021 ◆

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■ voor programma zie brochure 2020-2021 of 
andersdananders.be

	◆ voor het volledige dagprogramma en bijkomende 
informatie zie andersdananders.be. Prijs is inclusief 
reisbijstands- en bagageverzekering (p. 270)
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AZERBEIDZJAN, GEORGIË & ARMENIË

Wat maakt deze reis anders dan anders?
Bijzondere drielandencombinatie
Onze rondreis naar Transkaukasië – Azerbeidzjan, Georgië en 

Armenië – zal de culturele reiziger die op zoek is naar ongekende 

gebieden zeker bekoren. Gelegen in het zuiden van het Kaukasus 

hooggebergte, behoorden deze landen tot het uiteenvallen in 1991 

tot de Sovjet-Unie. Toch slaagden de verschillende volkeren erin 

hun eigenheid, tradities en folklore te behouden. En dat maakt het 

voor een bezoeker extra charmant om te ontdekken. Reken op een 

boeiende mix van modern en ouderwets, islamitisch en westers, 

Azië en Europa. Transkaukasië was van oudsher een kruispunt van 

handelsroutes en maakte deel uit van de beroemde Zijderoute. 

Tijdens deze rondreis ervaren we eeuwenoude geschiedenis, 

religie, natuurschoon, gastvrije volkeren en een bourgondische 

levensstijl.

Culturele verrassingen in een schilderachtig landschap
De naam Transkaukasië zegt het zelf al: het legendarische – 

meer dan 5.000 meter hoge – Kaukasusgebergte vormt het 

centrale decor van deze reis. We rijden door indrukwekkende 

berglandschappen, maar ook langs andere verrassende 

achtergronden zoals pruttelende moddervulkanen, 

woeste nationale parken, prehistorische rotssteden, 

bergmeren en wijnterrassen. De rondreis heeft ook heel 

wat culturele verrassingen in petto, van eeuwenoude 

rotskerken en kloosters met middeleeuwse fresco’s 

tot hypermoderne architectuur in de oliestad Bakoe. 

Liefhebbers van geschiedenis en cultuur zijn in deze regio 

dus aan het juiste adres! De regio wordt zelfs aangeduid 

als de wieg van de Europese beschaving. 

Blikvangers
Azerbeidzjan kent een bijzondere mix van Oosterse en Sovjetinvloeden 

en heeft een hoofdstad met moderne torenhoge gebouwen die de 

competitie aangaat met Dubai. Zo wordt Bakoe ook wel het ‘Dubai 

van de Kaspische Zee’ genoemd. In de Georgische stad Tbilisi klopt 

het hart van het Euraziatisch continent. De sfeer is hier nog net zo 

levendig als eeuwen geleden, toen Arabieren, Grieken, Joden, Perzen, 

Turken en Armeniërs hier nog alle goederen aanboden waar je maar 

kon van dromen. In Kazbegi Nationaal Park bezoeken we op 2.170 

meter hoogte het pittoreske kerkje van de Heilige Drievuldigheid van 

Gergiti en bij helder weer hebben we een schitterend uitzicht op de 

5.054 meter hoge top van de Kazbegberg. In Gori, de geboorteplaats 

van Iosib Vissarionovitsj Djoegasjvil – beter bekend als Stalin 

– verkennen we het Stalinmuseum en zijn ouderlijk huis. In de 

fenomenale en goed bewaarde rotsstad, Uplis Tsikhe, aanschouwen 

we een complete stad met straten, huizen, paleizen, tempels, 

markten en opslagplaatsen, uitgekapt in zandsteen. Armenië, een 

van de oudste christelijke landen, biedt ons met het charmante stadje 

Dilidzjan (ook wel Armeens Zwitserland) en het Sevanmeer (een van 

de grootste zoetwatermeren van Eurazië) natuur van de bovenste 

plank. Vanaf het kloostercomplex van Khor Virap hebben we een 

spectaculair uitzicht over de Bijbelse berg Ararat. 

Lokale keuken en de bakermat van de wijn 
Niet enkel de natuur en cultuur zullen ons verrassen tijdens deze 

rondreis. Ook de heerlijke lokale keuken en de wijn maken onderdeel 

uit van de couleur locale. Georgië is de bakermat van de wijn en in het 

paradijselijke dal van Alazani brengen we dan ook een bezoek aan een 

plaatselijke wijnmakerij, waar we bijleren over Georgische wijnen. Een 

bezoek aan een van de weinige kvevri-makers van Georgië mag dan ook 

niet ontbreken. Kvevri zijn grote aardewerken vaten die worden gebruikt 

voor de gisting, opslag en veroudering van traditionele Georgische wijn. 

De kunst van het kvevri-maken is uitgeroepen tot Unesco werelderfgoed 

en we proeven er maar al te graag wijn en chacha, sterke drank, die 

bewaard werd in een dergelijke kvevri. De lokale keuken staat dan weer 

bekend om zijn originele sauzen, groenten en kruiden. Dankzij hen 

krijgen vlees en groenten een heel bijzondere smaak. Verrassend is het 

fijne Kaukasische tafelritueel, waar maaltijden onder het voorzitterschap 

van een tamada of toastmeester worden opgeluisterd met 

woordkunst, zang, muziek en dans. 

Een florerende regio
De landen die we tijdens deze reis aandoen zijn als 

reisbestemming volop in opmars. Het opkomend toerisme 

gaat hier hand in hand met de traditionele Kaukasische 

gastvrijheid. Elke reiziger blijft ook altijd een gast, een 

geschenk van god, en dat zullen we ook merken tijdens 

deze wervelende rondreis.

“Eenheid in veelheid. De drie landen  
zijn historisch en cultureel verbonden 
maar hebben toch een uitgesproken  

eigen karakter.”
Reisleider Transkaukasië
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Per persoon wordt één reiskoffer van maximum 20 kilogram 

toegestaan en de som van de zijden mag niet meer dan 158 

centimeter (lengte+breedte+hoogte) bedragen. Een stevige en goed 

afsluitbare koffer is absoluut noodzakelijk. Verder mag men één 

stuk handbagage per persoon van maximum 5 kilogram met een 

maximale afmeting van 55x35x25 cm/55x40x20 cm in de cabine 

meenemen, die men in de bagagebak of onder de stoel kan plaatsen. 

Gelieve bij de reisdocumenten de voucher na te kijken voor de exacte 

toegestane bagagelimieten die van toepassing zijn voor de rondreis. 

Stop nooit je paspoort, geld of reisdocumenten in je koffer. Een 

geldgordel kan nuttig zijn. We raden steeds aan om reservekleding 

en toiletgerief in de handbagage te voorzien in geval er een 

vertraging op de bagage zou plaatsvinden. Ook taksvrije aankopen 

moeten in de handbagage kunnen opgeborgen worden. Batterijen 

en powerbanks moeten ook zeker mee in de handbagage. Hou 

er rekening mee dat vloeistoffen, gels en scherpe voorwerpen 

zoals nagelschaartjes of -vijltjes, pincetten, zakmessen, paraplu’s, 

enzovoort niet in de handbagage kunnen worden opgeborgen. Zeker 

in China is men zeer streng op deze verboden goederen/substanties. 

Ook op de hogesnelheidstreinen tijdens Oezbekistan & China: De 

Zijderoute mogen deze goederen vanwege de veiligheid niet worden 

meegenomen, zowel in de handbagage als de grote reiskoffers.

Wanneer we in China gebruik maken van de hogesnelheidstrein, 

gelieve er mee rekening te houden dat er niet altijd bagagedragers 

zijn in de stations. Mogelijks staan we zelf in voor het transport van 

de bagage in het station en op de trein. Zorg dus zeker voor een 

koffer die men zelf ook gemakkelijk kan dragen. Verder kan een klein 

rugzakje voor een flesje water van pas komen voor de kamelenrit 

tijdens de reis Oezbekistan & China: De Zijderoute, want plastic flesjes 

mogen niet los worden meegenomen.

Op de binnenlandse vluchten in Mongolië wordt er per persoon 

een strikt maximum van 10 kilogram hoofdbagage en 5 kilogram 

handbagage toegestaan. De overige afgesloten bagage dient achter 

gelaten te worden in het hotel te Ulaanbaatar; een aparte reistas is 

dus noodzakelijk. 

Alcoholische dranken zijn strikt verboden in Iran. Deze mogen niet 

worden ingevoerd en zijn ter plaatse ook niet verkrijgbaar, ook niet in 

de internationale hotels.

Wij vragen bij de luchtvaartmaatschappij steeds een pre-seating 

aan voor de groep, zodat wij de voorkeuren vooraf kenbaar kunnen 

maken. Het is wel zo dat er geen seat-garantie bestaat en dit nooit 

een voorwaarde voor boeking kan zijn.

BAGAGE & SEATING 

Cen t r a a l - A z i ë

20kg 5kg
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DE KLEINE
LETTERTJES

A l g e m e n e  v o o r w a a r d e n
B i j z o n d e r e  v o o r w a a r d e n

V e r z e k e r i n g e n

S t a n d a a r d i n f o r m a t i e f o r m u l i e r
I n f o r m a t i e f i c h e  C O V I D - 1 9
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die 
vanaf 1 juli 2018 worden geboekt bij Master Tours en worden geregeld door de 
Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en 
reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van 
de pakketreis- overeenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, 

voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, de wettelijk 
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing 
is op de pakketreis:
1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

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

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

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

d. de verstrekte maaltijden;
e. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen 

in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f. ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden 

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

verricht;
h. of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte 

mobiliteit;
2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van 

de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3. de betalingsmodaliteiten;
4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de 

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

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

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

7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier 

wordt verstrekt aan de reiziger. 
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een 

integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden 
gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator 

en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf 
en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten 
leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening 
worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn 

verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze 
laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

4.2 Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid 
van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie 
te vragen.
1. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige 

inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals 
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

2. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
3. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de 

pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
4. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de 

bescherming bij insolventie;
5. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale 

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

6. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te 
melden;

7. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen 
met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn 
verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

8. informatie over de interne klachtenbehandeling;
9. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de 

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

dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1. de nodige ontvangstbewijzen 
2. de vouchers en vervoerbewijzen
3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over 

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

Artikel 5: De prijs
5.1 5Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen 

worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. 
In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de 
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van 
veranderingen in:

1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen 
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

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

3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. 
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten. 

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger 
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een 
pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de 
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde 
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die 
kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de 

pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom 
zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de 
vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het 
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de 
organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon 

die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op 
voorwaarde dat hij:
1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en 

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

2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht. 
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst 

overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen 
die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de 
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de 
doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden 
veroorzaakt.
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Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met 

uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet 
eenzijdig veranderen, tenzij: 
1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en 
2. het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, 

zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt. 
9.2 Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een 

van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen 
of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan 
komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen, 
dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte 
te brengen:
1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de 

pakketreis;
2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, 

tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van 

zijn besluit; 
4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven 

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

5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en 
de prijs ervan. 

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende 
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis 
verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd 
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator 
alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is 
opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 

1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, 
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de 
reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in 
kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, 
maar uiterlijk: 
a. twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer 

dan zes dagen; 
b. zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee 

tot zes dagen; 
c. 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 

twee dagen duren, of 
2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare 

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

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

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor het 

begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot 
betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. 
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging voor het begin 
van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt 
het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis 
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats 
van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van 
een opzegvergoeding op te zeggen. 
In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit 
artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de 
pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een 
bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die 
door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een 

eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de 
pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst 
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij 
dat: 
1. onmogelijk is, of 
2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate 

van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. 
3. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger 

recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 15. 

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger 
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf 
te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator 
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke 
oplossing is vereist. 

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, 
biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere 
arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis 
van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende 
prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde 
arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen 
in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende 
prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van 
de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde 
redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend 
geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. 
Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in 
repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen 
worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen 
verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging 
van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of 
schadevergoeding. 

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, 
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken 
in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de 
nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger. 

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing 
op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op 
zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 
uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften. 

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken 
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet 
kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering 
van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de 
pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken 
of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, 
hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij 
zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in 

de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door 
de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd 
gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen 
voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de 
door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode 

waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij 
de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is. 

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator 
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De 
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald. 

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator 
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan: 
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1. de reiziger; 
2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst 

begrepen reisdiensten is betrokken, en
3. de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of 

onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die 

in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door: 
1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke 

autoriteiten en consulaire bijstand; 
2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij 

het vinden van andere reisarrangementen. 
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de 

reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die 
vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen 
door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel 

mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de 
doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de 
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een 
oplossing kan worden gezocht. 

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van 
de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper 
een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.  

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 

regeling nastreven. 
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de 

betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om 
een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen. 

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een 
“overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een 
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke 
overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Artikel 19:  Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan 

de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de 
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de 
rechtbank. 

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de 
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als 
verwerende partij. 

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage 
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér 
dan €1.250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met 
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering 
vanaf €1.251 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, 
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de 
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) 
einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot 
het geschil). 

19.5 Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken 
beslecht worden. 

19.6 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het 
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. 

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

ALGEMENE VOORWAARDEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1 Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op 

pakketreisovereenkomsten die gepubliceerd worden in de brochure en/of 
op de website van anders dan anders voor vertrekdata april 2021 tot en met 
april 2022 en zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden. 

1.2 Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige 
persoon. Door de aard van de rondreizen kunnen wij geen boekingen 
aanvaarden van minderjarige personen. Het is niet mogelijk om deel te nemen 
aan de rondreizen als niet-begeleide minderjarige(n). De boeking zal pas 
rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan. 
Elke bevestiging van boeking door Master Tours NV gebeurt onder opschortende 
voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de aanbieder van 
de accommodatie/vluchten en betaling van een voorschot.

Artikel 2: De gepubliceerde prijs
2.1 De gepubliceerde prijs van een pakket – behoudens kennelijke materiële 

vergissing – bevat alle vermelde diensten zoals beschreven in het 
reisprogramma en gepubliceerd in de brochure en/of op de website, behalve 
deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de 
reiziger in contanten kunnen betaald worden.

2.2 De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon. De mogelijkheden tot 
prijsaanpassing zijn bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden 
en in artikel 3 van de Bijzondere reisvoorwaarden.

2.3 De prijs bevat: 
1. de intercontinentale lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse – tenzij 

anders vermeld) heen en terug van de reizigers en hun bagage (20kg – 
tenzij anders vermeld) en de bagagehandeling;

2. alle binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen zoals 
gekend op 24.09.2020;

3. het vervoer te plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals voorzien 
in het programma;

4. het verblijf in een studio, appartement, tent of hotelkamer met de 
maaltijden voorzien in het programma;

5. alle inkomgelden, diensten, taksen, tenzij anders vermeld;
6. de diensten van de reisbegeleider of de vertegenwoordiger ter plaatse;
7. alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen en hotelpersoneel tijdens de 

hele rondreis;
8. de bijdrage voor de verzekering – financieel onvermogen, professionele 

aansprakelijkheid en eventuele calamiteiten zoals voorzien door de Wet 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017

9. lokale BTW volgens de correcte aanslagvoeten
10.  inbegrepen verzekeringen: reisbijstand & bagage

2.4 Niet-inbegrepen zijn: 
1. kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij 

anders vermeld;
2. alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs;
3. de bijdrage voor eventuele portretrechten voor film & fotografie;
4. het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven;
5. de uitstappen, hotelovernachtingen, maaltijden die niet vermeld zijn als 

inbegrepen
6. optionele pakket ‘vaste prijs’-garantie 
7. optionele verzekeringen: annulatie & reisonderbreking
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2.5 Prijzen die telefonisch door ons worden gegeven zijn steeds onder 

voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2.6 Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag 

aangerekend van €30 per persoon, met een maximum van €50 per dossier, 
bovenop de prijs van de eventuele aanpassing.

2.7 Dossier op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag zijn in regel geen kosten verbonden. Er worden 
echter wel kosten aangerekend indien
1. De productmanager de aanvraag als niet realiseerbaar beschouwt en de 

reiziger aandringt om toch de aanvraag te maken;
2. het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer antwoord 

ontvangen is van de bestemming en dit binnen de 7 dagen na de boeking. 
3. In beide gevallen bedragen de kosten €50 per dossier. Dit bedrag kan 

eventueel verhoogd worden indien er vliegtuigplaatsen geblokkeerd 
worden bij een boeking minder dan 4 weken voor afreis.

4. Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale wijzigings- en 
annuleringsvoorwaarden.

5. Deze voorwaarden gelden niet voor een boeking op aanvraag die 
een bevestigde boeking dient te vervangen. Hier gelden de normale 
voorwaarden.

2.8 De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven 
(bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze 
voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden. De organisator zal 
deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze 
niet garanderen. Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang 
is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van 
een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. Indien de 
essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een 
negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden. (eventueel nog een extra 
kost voor de essentie)

2.9 In de brochure/op de website wordt soms een aanbieding gedaan met 
betrekking tot de reservering van enkel het hotelverblijf. In tegenstelling 
tot de vermelde pakketreis, zijn in de prijs van dit hotelverblijf enkel de 
overnachting, eventueel vermelde maaltijden en/of eventueel de transfers 
inbegrepen. 

Artikel 3: Samenstelling van de prijs
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland

De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden 
berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zoals geldig op 24.09.2020. 
Bij wijziging van deze tarieven en/of wisselkoersen na deze datum worden 
de prijzen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien. 

3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten in het 
buitenland werden eveneens berekend volgens de tarieven zoals geldig op 
24.09.2020. Het kan voorkomen dat een land, na de afsluitingsdatum van 
de prijsberekening van deze brochure, een extra taks (bijvoorbeeld BTW op 
hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) 
invoert. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen ná deze datum 
worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

3.3 Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de andere 
vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op 
24.09.2020, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen 
en brandstoftoeslagen. Deze taksen en brandstoftoeslagen worden 

gecommuniceerd voor de bevestiging en apart vermeld op de bevestiging. De 
klant erkent hiermee geïnformeerd te zijn over het initiële bedrag. 
De door de luchtvaartmaatschappijen ná deze datum meegedeelde 
verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij 
de reissom gevoegd. De reiziger kan eenvoudig de verhoging zelf berekenen 
door het verschil te maken tussen de originele taksen/brandstoftoeslagen 
op de bevestiging en deze op het saldofactuur. Op beide documenten zal 
de som van beiden door Master Tours apart vermeld worden. De verhoging 
van deze luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen kan verschillende oorzaken 
hebben. De taksen die een luchthaven heft, kunnen verhogen en/of de prijs 
van de ‘jet fuel’ prijzen kunnen verhogen. De referentie brandstofprijs ‘jet 
fuel’ Europa bedraagt op 9.10.2020 342,75$/mt. Je kan dit terugvinden 
op de site van IATA (https://www.iata.org/publications/economics/fuel-
monitor/pages/index.aspx).
Beide componenten noteren in dollar dus ook een verlaging van de EUR/USD 
zal aanleiding geven tot een stijging van de taksen/toeslagen. De wisselkoers 
EUR/USD is de gemiddelde maandkoers (MMR) die gebruikt wordt door 
IATA en heeft op 24.09.2020 de waarde van EUR/USD 1,173565. De 
procentuele stijging zal door de respectievelijke luchtvaartmaatschappij 
van de reis onmiddellijk doorgerekend worden en zal dus ook netto bij 
de reissom gevoegd worden. Het is belangrijk te noteren dat hetzelfde 
werkwijze kan leiden tot een reductie mocht het stukje luchthaventaksen 
en/of  brandstoftoeslagen dalen na de boeking.

3.4 Als de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de 
pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de 
reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator 
heeft betaald.

3.5 Vaste prijs’-garantie
Doordat wij ons bewust zijn van de onzekere situatie van de verhoging zoals 
beschreven hierboven in art. 3.3 en art. 3.4, bieden wij de mogelijkheid 
om bij boeking in te schrijven op een ‘vaste prijs’-garantie. Hierdoor geniet 
u van de zekerheid dat er geen aanpassingen aan de taksen/heffingen/
vervoerskosten/luchthaventaksen/brandstoftoeslagen meer zullen worden 
aangerekend ná uw boeking. Naargelang de bestemming wordt bepaald 
hoeveel de premie van de ‘Vaste prijs’-garantie bedraagt en dit in functie van 
de internationale notering van de brandstofprijzen zoals beschreven in Art. 
3.4 en de wisselkoersen. Deze premie evolueert tijdens de ganse periode van 
november 2019 tot april 2021. Indien u opteert voor de ‘Vaste Prijs’-garantie 
is het belangrijk te noteren dat er geen reductie kan worden toegekend 
mocht de brandstofprijs/heffingen/… ná uw boeking dalen. Als u niet 
kiest voor de ‘Vaste Prijs’-garantie, dan zal u met de saldofactuur vernemen 
welke eventuele verhoging/daling van toepassing is op de door u gekozen 
vakantiebestemming conform onze bijzondere reisvoorwaarden in art. 3.4.

Artikel 4: Artikel 4: Betaling van de reissom
4.1 Voorschot

Het voorschot bedoeld in art.  6 van de Algemene voorwaarden is 
afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. Een (eventuele) 
prijsaanpassing van de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening 
van het betaalde voorschot. 
In geval van boeking tot 42 dagen voor de afreis dag: 35% van de 
reissom met een minimum van €1.000 per persoon. De saldo rekening is 
beschikbaar vanaf 42 dagen voor vertrek en moet uiterlijk vereffend worden 
op de vervaldag. In geval van een late boeking (minder dan 42 dagen 
voor de afreis dag) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. Voor 

reserveringen van enkel hotel of vlucht is de volledige reissom onmiddellijk 
verschuldigd. 

4.2 Laattijdige of niet-betaling
1. Boekingen 42 dagen of meer voor afreis
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn 
van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling 
verschuldigd:

a. conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde 
bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag;

b. een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het 
onbetaalde bedrag, met een minimum van €200;

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

2. Boekingen minder dan 42 dagen voor afreis
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom 
heeft Master Tours het recht om de reis van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding 
voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van 
het recht van Master Tours om bijkomende schadevergoeding en interesten 
te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen 
met de aangerekende vergoeding worden verrekend.

Artikel 5: Formaliteiten
5.1 De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie 

inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de 
doorverkoper worden medegedeeld.

5.2 Huisdieren kunnen op niet op de groepsreis van anders dan anders 
meegenomen worden. 

5.3 De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig 
internationaal paspoort, pasfoto’s, visa,…) en is zelf verantwoordelijk voor 
het verstrekken van de concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn rondreis, 
aan de officiële instanties en de reisorganisator. Voor alle rondreizen vermeld 
in de brochure/op de website is een internationaal paspoort (meestal 
biometrisch versie), geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. Per 
bezocht land zijn er minstens twee blanco pagina’s vereist. Indien het 
vluchtschema via de Verenigde Staten van Amerika loopt, zelfs wanneer u 
in transit blijft, dient u tijdig een elektronische reistoestemming, ofwel ESTA, 
aan te vragen via het web (https://esta.cbp.dhs.gov) en in het bezit te zijn 
van een biometrisch internationaal paspoort. Ook indien het vluchtschema 
via Canada verloopt, dient u tijdig een elektronische reistoestemming of 
eTA aan te vragen via het web (https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-nl.html). Wend je op 
tijd en zo vroeg mogelijk tot de bevoegde dienst van uw gemeente en heb 
minimaal drie pasfoto’s bij voor een biometrisch internationaal paspoort.

5.4 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator 
en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf 
en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de 
uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen 
verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, 
mogen die kosten in rekening worden gebracht.
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5.5 Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur 
tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle reizen vermeld in de 
brochure. Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika 
reizen, moeten een kopie van het meertalig geboortecertificaat van het kind 
in het Engels, verkrijgbaar bij de gemeente, bij zich hebben. Voor kinderen 
jonger dan 12 jaar die reizen naar Zuid-Afrika geldt de KIDS-ID als alternatief 
voor het meertalig geboortecertificaat. Indien niet beide ouders meereizen 
naar Zuid-Afrika, is ook een schriftelijke toestemming van de niet aanwezige 
ouder of ouder nodig, eveneens in het Engels. U kan dit zelf opstellen en 
de handtekening laten legaliseren bij uw gemeentebestuur. Ook wanneer 
ouders met hun kinderen naar Tanzania reizen, moeten ze bij de gemeente 
het document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen en bijvoegen bij de 
aanvraag, samen met een ‘parental declaration’. Kinderen die niet door hun 
ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de 
ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum 
van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het 
adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

5.6 Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van 
reizigers uit bepaalde landen en gedurende bepaalde periodes, als vergunning 
om naar of door dat land te reizen of er te werken. Als visa geweigerd worden 
door de ambassade, zijn we niet aansprakelijk. Voor een update van de 
nodige formaliteiten raden wij u aan uw doorverkoper en/of het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken te contacteren via hun website (https://diplomatie.
belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten) 

5.7 Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische, dienen zich 
tot hun ambassade/consulaat te wenden.

5.8 Visumaanvragen kunnen op vraag van de reiziger, via de doorverkoper door 
de reisorganisator verzorgd worden, voor zover deze binnen de gestelde 
termijn van de reisorganisator vallen en in groepsverband gebeuren. Deze 
termijn wordt medegedeeld door de doorverkoper. De kosten voor het 
aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger, bijkomende 
administratieve kosten kunnen van toepassing zijn. Wijzigingen i.v.m. visa 
worden door de doorverkoper kenbaar gemaakt. 

5.9 Medische voorzieningen - Gezondheidszorg. Voor een aantal bestemmingen 
vermeld in deze brochure is het voor de reiziger noodzakelijk op medisch 
vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Indien men reist naar Oeganda is 
een inenting tegen gele koorts verplicht. Let op! Afhankelijk van de landen 
die je de afgelopen jaren hebt bezocht, kunnen er strengere voorwaarden 
verbonden zijn aan een inenting tegen gele koorts om een specifiek land 
te bezoeken. Anti-malaria-kuren en inentingen tegen hepatitis A, B en 
C, buiktyfus en gele koorts kunnen aangeraden worden voor bepaalde 
bestemmingen. Gezien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig 
verandert, dient de reiziger een bevoegd arts te raadplegen en met hem 
de nodige voorzorgen te treffen. Wij raden u dan ook ten zeerste aan te 
overleggen met uw huisarts of bij het Instituut voor Tropische geneeskunde 
te Antwerpen over de nodige inentingen en andere voorzorgsmaatregelen 
te informeren. Via het nummer 0900 101 10 kan de travelfoon 24/24 
uur gedurende 7/7 dagen geraadpleegd worden. Tijdens de kantooruren 
(van 9u tot 17u – van maandag t.e.m. vrijdag) kunt u met een operator 
doorverbonden worden. U kunt ook terecht op de website van het Instituut 
voor Tropische Geneeskunde (https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde)

5.10 Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, 
astma enz.) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de 
reisorganisator.

Artikel 6: Bagage
6.1 Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de 

handbagage. 
6.2 Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering van bagage 

moet de reiziger bij de afdeling ‘verloren bagage’ (lost luggage) van de 
luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de luchthaven 
te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je 
de bagage onmogelijk recupereren en/of schadevergoeding bekomen voor 
eventuele schade. De maximum toegelaten bagage (afmeting, gewicht & 
aantal) is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij voor zowel de internationale 
als de binnenlandse vluchten. De meest restrictieve afmeting, gewicht & aantal 
is geldig. De exacte gegevens staan telkens op de reisdocumenten. De adviezen 
over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele 
extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. 

Artikel 7: Dienstregeling
7.1 Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. 

De luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de 
programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. De 
reisorganisator behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij 
met een andere route of vluchtschema te voorzien. De reiziger wordt hiervan 
langs zijn doorverkoper op de hoogte gebracht. 

7.2 Vertragingen, annuleringen, overboekingen
Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen 
van de ‘Europese Verordening over vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de 
luchtvaartmaatschappijen, die de conventie van Montreal hebben goedgekeurd 
en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal hebben 
onderschreven. Voor het andere vervoer blijven de limieten van aansprakelijkheid 
van de Conventie van Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag 
gelden. De reiziger moet zich wenden tot de luchtvaartmaatschappij zelf om een 
vergoeding te verkrijgen voor een vertraging, annulering en/of overboeking. 
Master Tours zal enkel de niet genoten diensten vergoeden.

Artikel 8: Annulering van de pakketreisovereenkomst door de reiziger 
8.1 De annulering moet door de reiziger via zijn doorverkoper per aangetekend 

schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Master Tours meegedeeld worden, 
met aanduiding van alle referenties van de bestelde reis. 

8.2 De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de 
administratiekost, de premie voor de annulerings- en reisbijstandsverzekering.

8.3 De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De 
juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, 
waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering heeft 
ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling 
genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 
9u00 tot 18.00u). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te 
zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder punt 
8.4 zijn aangeduid per persoon.

8.4 Tot 92 dagen voor de afreis dag: de door de leveranciers aangerekende kosten 
vermeerderd met €200 per persoon, met een minimum van 20% van de reissom. 
Vanaf 91 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis dag: de door de 
leveranciers aangerekende kosten (vermeerderd met €200 per persoon, met 
een minimum van 35% van de reissom. Van 42 dagen tot en met 15 dagen 
voor de afreis dag: 75% van de reissom. Vanaf 14 dagen voor de afreis dag 
en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom. 

Artikel 9: Wijziging van de pakketreisovereenkomst
9.1 De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen 

aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal de 
klant hiervan op de hoogte brengen, via een wijzigingsnota per duurzame 
gegevensdrager (bijv. e-mail).

9.2 Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard tegen 
betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing. Reizigers worden 
hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag. De kosten hangen af van het 
tijdstip van wijziging, van het type bestemming en de aard van de wijziging.

9.3 Een correctie van de naam of een wijziging van de naam of een overdracht 
van de boeking zijn mogelijk tot 7 dagen voor de afreis, mits betaling van de 
door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten 
(die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van 
het ticket en/of boekingen) verhoogd met administratieve vergoeding van 
€50 per persoon;

9.4 Andere wijzigingen (assistentie, sportmateriaal, kamertype, leeftijd, 
maaltijdregime, hotel, “vaste prijs-garantie”,...) zijn mogelijk tot zeven 
dagen voor vertrek mits betaling van de kosten die hieruit volgen verhoogd 
met een administratieve vergoeding van €50 per persoon. De reeds 
geboekte assistentie, sportmateriaal en vaste prijsgarantie kunnen niet meer 
geannuleerd worden.

9.5 Wijziging van luchthaven van vertrek bij de heenreis of luchthaven van 
aankomst bij de terugvlucht met behoud van de vluchtdagen. Dit is mogelijk 
tot 7 dagen voor de afreis, mits betaling van de door de luchtvaartmaatschappij 
en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de 
administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) 
verhoogd met administratieve vergoeding van €50 per persoon.

9.6 Wijziging van vertrek- of terugreisdatum of wijziging van bestemming met 
behoud van de reisperiode. Dit is mogelijk tot 7 dagen voor de afreis, mits 
betaling van de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers 
aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de 
volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met administratieve 
vergoeding van €50 per persoon.

9.7 Voor andere wijzigingen zijn de voorwaarden van 8.4 van toepassing.
9.8 Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies deel te nemen, die 

inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dit geval echter geen aanspraak 
worden gemaakt op enige terugbetaling van een gedeelte van de betaalde 
reissom.

Artikel 10: Tweepersoonskamer met bijgevoegd bed
10.1 Onder ‘driepersoonskamers’ wordt verstaan dat de reizigers een 

tweepersoonskamer betrekken en dat een derde bed in de kamer wordt 
bijgeplaatst. Vaak is dit een opvouwbaar bed, dat niet de kwaliteit biedt van 
het bed dat vast in de kamer staat. In sommige hotelkamers wordt de ruimte 
hierdoor dikwijls beperkter. Het kan ook zijn dat het onmogelijk is om een 
extra bed te voorzien. In dit geval zal er eenpersoonskamer worden voorzien. 
Deze zal dan in de prijs verrekend zijn. De prijzen voor dit kamertype kunnen 
op eenvoudig verzoek verkregen worden.

Artikel 11:  Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 

betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van 
toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die 
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hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien 
of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 
november 2017.

11.2 De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens 
gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. 
Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van 
de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de 
organisator worden meegedeeld.

11.3 De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven 
van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, 
respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

11.4 In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 
2111/2005 informeren we de reizigers over het bestaan van een lijst van 
luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd 
kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden 
op https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_en.pdf

11.5 In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) 
nr. 2111/2005 informeren we de reizigers over de identiteit van de 
exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op de vlucht. 
Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking 
wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht 
zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij 
wordt reizigers meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich 
naderhand wijzigingen voordoen zal de reisorganisator de reiziger zo snel 
mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen 
op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

11.6 De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede 
verloop van de excursies, die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren of dagen 
bij derden op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn 
inbegrepen of voorzien. 

11.7 Reisorganisator noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele 
aanhouding door politie en/of andere autoriteiten door het niet naleven van 
de plaatselijk geldende voorschriften van een land door de reiziger.

11.8 Indien de reiziger verzaakt aan de inbegrepen bijstandsverzekering, zorgt 
de reiziger ervoor dat hij een reisbijstandsverzekering heeft aangegaan, 
aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.

11.9 Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. 
Eventuele kosten door van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor 
rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het 
laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terug betaalbaar.

11.10 De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde 
reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding onttrekt en daardoor niet op de 
afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle 
extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling 
voor niet genoten diensten.

Artikel 12:  Klachtenregeling
12.1 De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld 

op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens 
de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht enkel na 
de vakantie ingediend wordt kunnen de feiten niet altijd meer vastgesteld 
worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de gemelde klacht 
ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse 
een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van 

reisovereenkomst bij de doorverkoper of anders bij de reisorganisator per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

12.2 Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te 
worden voorgelegd.  Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in 
aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de 
uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket 
en de originele instapkaart (boarding pass).

12.3 De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald 
mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken 
dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de 
reiziger niet ontvangen heeft.

12.4 Voor eventuele geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te 
leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor geschillen 
die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de 
rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Op alle overeenkomsten is uitsluitend 
Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13: Reisdocumenten, reisduur en programma
13.1 De saldofactuur zal samen met de beschrijving van de eventuele wijzigingen 

aan het programma, uiterlijk 28 dagen voor het vertrek ter beschikking 
zijn bij de doorverkoper of worden toegestuurd aan de reiziger. De 
reisdocumenten bevatten de praktische informatie betreffende de reis en de 
nodige vouchers voor de te leveren diensten. Deze documenten zijn uiterlijk 
10 dagen voor het vertrek ter beschikking bij de doorverkoper op voorwaarde 
dat de betaling van de saldofactuur aan Master Tours is voldaan. De tickets 
voor lijnvluchten zullen ter beschikking gesteld worden op de luchthaven.

13.2  Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag van heen- 
en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden steeds 
beschouwd als reisdagen.

13.3 Bij de toelichting van de hotels, resorts en lodges wordt de kwalificatie 
vermeld die geldt in het betreffende land (indien van toepassing). De inhoud 
van de kwalificaties kunnen nogal sterk uiteenlopen naargelang het land of 
het continent.

13.4 De reizigers worden verzocht kennis te nemen van de praktische informatie 
betreffende diverse aspecten van hun vakantie. Deze informatie kan 
verkregen worden tijdens onze infosessies of op de website www.
andersdananders.be bij de reis die reizigers wensen te doen.

Artikel 14:  De reisbegeleider
14.1 De reiziger zal de richtlijnen van de reisbegeleider in verband met de 

veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen 
te volgen.

14.2 De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen hinder en 
overlast oplevert voor de andere reizigers en die een goeie uitvoering van de 
reis niet bemoeilijkt.

14.3 De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om 
deze reis te ondernemen. Indien een reiziger door een ernstige niet-naleving 
van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert, kan na overleg 
tussen reisleider en reisorganisator en eventueel andere dienstverleners, 
een deelnemer van de verdere rondreis uitgesloten worden en zelfs naar 
de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen 
maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reissom of op 
een schadevergoeding.

14.4 De Nederlandstalige of Afrikaanstalige reisleiding wacht de groep op in het 
land van bestemming en begeleidt de groep ter plaatse tot bij vertrek. Bij 
extensies op individuele basis is er geen reisbegeleider aanwezig.

Artikel 15: Wijzigingen gedurende de reis
15.1 De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het specifieke 

karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat 
tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma 
moeten worden aangebracht. 

15.2 Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt 
door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de 
reisorganisator via de reisbegeleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen 
om een passend alternatief aan te bieden.

15.3 Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke 
gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en 
plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De 
reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel 
mogelijk het karakter van de reis in stand houden.

Artikel 16: Aard van de reis
16.1 De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het specifieke 

karakter van de reis, met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort 
en/of met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke 
omstandigheden in het bezochte land. De reiziger dient daartoe kennis 
te nemen van het reisverloop en de bijkomende opmerkingen vermeld in 
‘belangrijk om te weten’ in deze brochure voor zijn/haar bestemming.

16.2 De reiziger zal zijn (huis)arts op de hoogte brengen van het specifieke 
karakter van zijn gekozen reis. Mocht dit nodig en/of nuttig zijn, dan 
kan hij onder gesloten omslag, medische gegevens aan de reisleid(st)er 
afgeven; alleen door deze laatste te openen in situaties waarin het nuttig 
en/of noodzakelijk is. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger 
zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het 
soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en 
communicatiemiddelen.

16.3 In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in het gedrang 
komen door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. Door wisselende 
politieke situaties en/of plaatselijke niet te voorziene acties van lokale 
groeperingen, zou het kunnen gebeuren dat de veiligheid van de deelnemer 
in het gedrang zou kunnen komen en/of zijn bezittingen die hij op dat 
ogenblik bij zich heeft zouden worden afgenomen. 

16.4 Mindervaliden moeten, ongeacht de aard van hun handicap, via de 
doorverkoper de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om, 
naargelang van de aard van de reis, de reisorganisator toe te laten de nodige 
maatregelen te treffen. Alle kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het 
niet-nakomen van deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger.

Artikel 17: Aanvaarding
Door inschrijving op een van de reizen vermeld in deze brochure verklaart de 
reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere voorwaarden en 
bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van 
de reisovereenkomst.
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VERZEKER INGEN  – INFORMAT I E  OVER  DE  INBEGREPEN  VERZEKER INGSPRODUCTEN

Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s. Wij dragen steeds 
zorg voor jou, overal ter wereld, 24 uur op 24! Als je vroeger moet 
terugkeren door een repatriëring, krijg je een waardebon die je kan 
gebruiken voor een volgende reis, indien je eveneens intekent op de 
optionele annulatieverzekering (zie voorwaarden pagina 11). Ook extra 
verblijfskosten bij natuurramp, epidemie of medische redenen worden 
vergoed. Voor alle reizen van deze brochure is een reisbijstandsverzekering 
verplicht! Daarom hebben wij een reisbijstandsverzekering alsook een 
bagageverzekering reeds inbegrepen in het pakket. Het is niet mogelijk 
om deze verzekering niet te onderschrijven. Het staat je natuurlijk vrij om 
zelf nog een extra bijstandsverzekering af te sluiten en deze te gebruiken 
indien nodig. Gelieve dit in voorkomend geval door te geven aan onze 
reisbegeleider/gids ter plaatse, zodat hij/zij in geval van nood de juiste 
verzekeringsmaatschappij contacteert. Deze pagina heeft als doel je een 
overzicht te geven van de voornaamste dekkingen en uitsluitingen met 
betrekking tot deze reisbijstands- en bagageverzekering. Dit document 
werd niet gepersonaliseerd op basis van jouw specifieke behoeften 
en de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende 
informatie gelieve de algemene voorwaarden te raadplegen aangaande 
deze verzekeringsproducten.

WELK SOORT VERZEKERINGEN ZIJN DIT?
Deze verzekeringen  bieden tijdelijk een oplossing als er iets misloopt 
tijdens jouw vakantie afhankelijk van de onderschreven formule en 
waarborgen. 

DE REISBIJSTANDSVERZEKERING is een verzekeringsovereenkomst 
waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te 
komen wanneer je tijdens de reis gezondheidsproblemen hebt in 
het buitenland of overlijdt, slachtoffer bent van bepaalde incidenten, 
bagageproblemen ervaart of een vertraging oploopt.
Protections vergoedt de volgende kosten bij ziekte of ongeval van 
onverwachte aard en zonder gekende antecedenten in het buitenland: 

BIJSTAND PERSONEN (mits vrijstelling van €25)
• Medische en chirurgische erelonen - onbeperkt; 
• De door de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen; 
• Kosten bij ziekenhuisopname; 
• Plaatselijke vervoerkosten (per ambulance indien dit medisch 

vereist wordt) naar de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis; 
• De lokale transportkosten van de medeverzekerde reisgezellen om 

de gehospitaliseerde verzekerde te bezoeken tot maximum €75;
• De dringende tandheelkundige kosten tot maximum €250;
• De tandheelkundige kosten ten gevolge van een ongeval tot 

maximum €500.;
• Dagelijkse compensatie bij hospitalisatie
• Nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland tot  

€ 5.000

• Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
• Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
• Medisch verplicht verlengd verblijf
• Familiale bijstand in het buitenland
• Extra kosten bij een natuurramp, epidemie of opgeëiste daad van 

terrorisme
• Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500
• Vergoeding bij diefstal of verlies van identiteitspapieren
• Juridische bijstand ingevolge van een verkeersongeval
• Psychologische bijstand indien vereist zou zijn naar aanleiding van 

een ramp, aanslag of gijzelname
Let op: er zijn ook een aantal uitsluitingen, gelieve deze goed na te 
lezen in de verzekeringspolis. Er geldt een vrijstelling van €25 voor de 
medische kosten

KAPITAAL REISONGEVAL
Vergoeding van € 7.500 bij overlijden en tot € 15.000 bij blijvende 
invaliditeit na een ongeval in het buitenland

BAGAGE 1E RISICO TOT € 1.250 (mits vrijstelling van €50)
Protections verzekert de voorwerpen die de verzekerde voor zijn 
persoonlijk gebruik tijdens de reis met zich meeneemt tegen: 
• gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal, niet-aflevering op 

de vakantiebestemming van bagage; 
• gedeeltelijke of volledige beschadiging ten gevolge van brand, 

explosie of waterschade of diefstal met gekenmerkte inbraak van 
bagage die zich in een hotelkamer bevindt; 

• gedeeltelijke of volledige beschadiging ten gevolge van een 
verkeersongeval, brand, explosie of natuurkrachten of diefstal 
gepleegd met fysiek geweld op de persoon van bagage onder 
toezicht van de verzekerde of op het lichaam gedragen voorwerpen. 

• Bij laattijdige aflevering van bagage op bestemming met een 
vertraging van minimum 12 uur, vergoedt de maatschappij 50% 
van de strikt noodzakelijke aankopen van 1e noodzaak, gezien 
deze goederen nadien in het bezit van de verzekerde blijven. Deze 
vergoeding is beperkt tot maximum €250 per persoon. Indien de 
bagage nadien definitief verloren blijkt, wordt deze vergoeding 
afgetrokken van de vergoeding die de verzekerde zal ontvangen 
voor de niet-afgeleverde bagage. De vergoeding wordt berekend 
op basis van de aankoopfacturen van de ter plaatse aangekochte 
goederen. 

• Protections betaalt binnen de grenzen van het verzekerd bedrag 
van €1.250 een vergoeding berekend op de aankoopprijs van de 
beschadigde, gestolen of niet-afgeleverde bagage, onder afhouding 
van de minderwaarde ten gevolge van ouderdom of slijtage

Let op: een aantal uitsluitingen en verplichtingen (bijv. aankoopfacturen) 
zijn van toepassing, gelieve hiervoor de verzekeringspolis te raadplegen. 
Er geldt een vrijstelling van €50

WAT IS NIET VERZEKERD DOOR DE REISBIJSTANDSVERZEKERING:

BIJSTAND PERSONEN
• Overmatig gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen
• Verwikkelingen van de zwangerschap vanaf 28 weken
• Nabehandelingskosten na ziekte in het buitenland
• Medische check-ups
• Werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren
• Professionele en/of betaalde sporten
• Reizen die al begonnen zijn bij het afsluiten van de verzekering
• Reeds bestaande toestanden, kwalen of gebreken
• Medische behandelingen in het land van nationaliteit of domicilie
• ingevolge oorlog, terrorisme, politieke onrust, burgeroorlog, 

epidemie, pandemie, quarantaine, lockdown en natuurramp 
(aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, orkaan), maar de 
waarborg blijft evenwel door de verzekerde verworven gedurende 
maximum 14 dagen vanaf het begin wanneer hij/zij tijdens de 
reis door dergelijke gebeurtenissen verrast wordt.

KAPITAAL REISONGEVAL
Reisongeval overkomen aan personen ouder dan 70 jaar

BAGAGE 1E RISICO
• Brillen en zonnebrillen, protheses en medische toestellen
• Transportmiddelen, muziekinstrumenten en kunstvoorwerpen
• Hardware, software, smartphones, munten en bankbiljetten

ANDERE VERZEKERINGEN
Andere verzekeringen die inbegrepen zijn in het pakket zijn de wettelijk 
verplichte professionele aansprakelijkheidsverzekering en verzekering 
tegen financieel onvermogen. Door deze laatste verzekering ben je 
gedekt tegen het verlies van voorschot of totale reissom als anders dan 
anders niet meer zijn financiële verplichtingen zou nakomen tegenover 
zijn leveranciers en daar te gevolge van failliet zou gaan. Deze twee 
wettelijke verzekeringen worden verzekerd via de groepspolis van het 
VVR bij Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel. 

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE INBEGREPEN VERZEKERINGEN
Om administratieve redenen worden alle inbegrepen verzekeringen 
als aparte componenten vermeld op de factuur en bevestiging 
niettegenstaande ze deel uitmaakt van één ondeelbare prestatie, met 
name het reispakket.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
De verzekering dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of 
bevestiging van de reis te worden afgesloten. Volgende vrijstellingen 
(franchises) worden steeds in mindering gebracht: € 25 voor de medische 
kosten en € 50 voor verloren, gestolen of beschadigde bagage.

2 7 0



STANDAARDINFORMATIEFORMULIER 
Waar ben ik gedekt?
De verzekering is geldig over de hele wereld met uitzondering van het 
land van de woonplaats van de verzekerde.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Bij het onderschrijven van de polis:  eerlijke, accurate en volledige 
informatie verschaffen
Tijdens de looptijd van het contract: elke wijziging of verzwaring van 
het risico melden
Bij een schadegeval: 
• zo snel mogelijk de precieze omstandigheden, oorzaken en omvang 

melden en alle maatregelen nemen om de gevolgen te voorkomen
• en te beperken
• bij dringende nood aan bijstand in het buitenland onmiddellijk de 

bijstandscentrale contacteren
• de originele bewijzen van schade overmaken
• uw gegevens bij de sociale zekerheid of andere verzekeraars die 

hetzelfde risico dekken meedelen

Wanneer en hoe moet ik betalen?
Je betaalt de premie op het moment dat je de verzekering afsluit. De 
dekking start pas na de ontvangst van het voorschot.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De waarborgen gelden vanaf de vertrekdatum tot en met de dag van 
terugkeer in de woonplaats. De waarborgen zijn enkel geldig indien zij 
voor de volledige reisduur (dit is de heenreis, het verblijf ter plaatse en 
de terugreis) werden afgesloten.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 30 dagen kan de 
verzekeringsnemer het contract opzeggen middels een aangetekende 
brief, deurwaardersexploot of opzeggingsbrief met ontvangstbewijs, 
met onmiddellijke uitwerking op de dag van de kennisgeving, en dit 
binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding 
van de overeenkomst. Dit opzeggingsrecht is niet van toepassing voor de 
verzekeringsovereenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen.

Deze pagina is een beknopt overzicht van de algemene voorwaarden 
en hebben geen enkele contractuele waarde. De volledige 
algemene voorwaarden van het verzekeringspakket vind je op  
www.andersdananders.be en zal je bij boeking nogmaals overhandigd 
worden.

De reisbijstands- en bagageverzekering van Protections is een product 
verzekerd door ATV NV (code 1015)
T +32 2 463 5000 F +32 2 463 55 55 E info@protections.be 
Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek FSMA 067380 A

STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN IN ANDERE DAN DE IN DEEL A BEDOELDE SITUATIES

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een 
pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet 
door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van 
pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 
Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor 
pakketreizen gelden. Master Tours is ten volle verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Master Tours 
beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug 
te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te 
repatriëren ingeval zij insolvent wordt. 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302
• Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle 

essentiële informatie over de pakketreis ontvangen. 
• De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle 

reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd 
bij ten minste één professioneel.

• De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake 
een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de 
organisator of de reisagent.

• De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke 
termijn en tegen de betaling van extra kosten, aan een andere 
persoon overdragen.

• De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien 
specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen, 
taksen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is 
opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór 
het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger 
is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op 
een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een 
prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.

• Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, 
met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, 
kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige 
terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis 
verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de 
pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, 
indien passend, op een schadevergoeding.

• De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden 
zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de 
pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van 
bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk 
gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.

• Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór 
het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een 
passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.

• Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen 
van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden 
geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de 
reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de 
diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit 
aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis 
en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de 
reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een 
opzegvergoeding opzeggen. 

• In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed 
uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering 
en/of schadevergoeding.

• De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden 
verkeren, bijstand te verlenen. De kosten hiervan zullen worden 
doorgerekend aan de reiziger.

• Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen 
de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie 
van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na 
het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de 
vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger 
gezorgd. Master Tours heeft zich van bescherming bij insolventie 
voorzien bij de verzekeringsmaatschappij MS Amlin Insurance SE. 
Deze garantiestelling wordt begeleid door het Vlaamse Solidariteit 
Reisgelden. Wanneer diensten door de insolventie van Master 
Tours niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen 
met VVR, Willem de Dekenstraat 1/001, 8000 Brugge, vvr@
vvr.be, +32 (0)50 250060.

• Op de website www.ejustice.just.fgov.be kan je de wet van 
21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, 
gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zoals omgezet 
van de richtlijn (EU) 2015/2302 vinden.
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INFORMATIEFICHE COVID-19
Beste reiziger,

De COVID-19 uitbraak dwingt de reissector tot aangepaste maatregelen 
om de gezondheid en veiligheid van reizigers en medewerkers te 
garanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen 
waaraan u zich als reiziger mag verwachten. De maatregelen zullen 
enerzijds bestaan uit een aantal algemene maatregelen die overal 
van toepassing zijn en tot het nieuwe normaal van leven worden 
beschouwd zoals: 
• afstandsregel van 1.5m-2m/social distancing 
• verplicht dragen van mondmasker (of enkel in plaatsen waar 

social distancing niet kan uitgevoerd worden) 
• mogelijke verplichting tot dragen van handschoenen 
• handhygiëne en verplicht ontsmetten van handen bij binnenkomst 

gebouw of plaats 
• beperken van aanraken voorwerpen 
• geen fysiek contact 
• temperatuurcontrole bij binnengaan openbare gebouwen/

luchthavens/vliegtuig… 
Deze algemene maatregelen maken integraal deel uit van het leven 
in het binnen- en buitenland. Ze worden opgelegd door de plaatselijke 
autoriteiten en zijn aan aanpassingen onderhevig in het belang 
van de gezondheid en veiligheid van eenieder. Daarnaast kunnen 
dienstverleners verplicht worden om nog bijkomende maatregelen 
te nemen. Tevens kan een land van bestemming extra preventieve 
maatregelen nemen waaraan de reiziger zich dient te houden. 
Hieronder geven we een overzicht van mogelijke extra maatregelen die 
genomen kunnen worden. 

LAND VAN BESTEMMING
Mogelijke tests voor binnenkomst 
• De klantverwachtingen inzake de geldende gezondheid en 

hygiëne maatregelen die de verschillende partners naar de 
reizigers hebben met inbegrip van dragen van mondmaskers. 

• Opening musea – parken – bezienswaardigheden. Indien 
geopend dient de reiziger rekening te houden met vooraf 
reserveringsverplichting/wachtrijen/beperkte toegang gebouwen 

• Opgeven van contactgegevens via contact tracing apps 
• Volgen van de Covid-19 procedure bij positief testen van de 

reiziger of één van zijn medereizigers, waaronder quarantaine 
verplichting inbegrepen 

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ
• Pre-testing (o.a. met temperatuurmetingen), Covid-19 paspoort, … 
• Gezondheidsverklaring op eer en eventueel het invullen van een 

vragenlijst
• Opvolgen van regels aangaande boarding, gezondheid en hygiëne 

maatregelen. 
• Verminderde of geen aanbod van drank en eten, taxfree onboard 

producten
• Dragen van mondmaskers en handschoenen
• Specifieke maatregelen rond verplaatsen binnen het vliegtuig. 
• Incheck procedures: online, baggage drop, … 

LUCHTHAVEN
• Pre-testing met temperatuurmetingen, body scans, … 
• Minimaal aanbod van eten en drank 
• Maatregelen betreffende veiligheid en hygiëne 
• Beperking van shopmogelijkheden en zitplaatsen in het gebouw
• Indien vereist steriliseren van de bagage 
• Luchthaven alleen maar toegankelijk voor reizigers en 

toegangscontrole met een bewijs van vluchtreservering bij de 
ingang

TRANSPORT
• Verplichting tot dragen van mondmaskers en/of handschoenen
• Hygiëne voorschriften 
• Doorgeven van naam en woonplaats voor gebruik maken van 

transport

HOTEL
• Het verzoek tot invullen van een vragenlijst of ondertekenen van 

een verklaring op eer bij aankomst 
• Verplichting dragen mondmasker in de binnenruimten van het 

hotel, behalve de eigen kamer 
• Indien vereist steriliseren van de bagage 
• Dragen van handschoenen 
• Regels betreffende gebruik van de voorzieningen in het hotel 

(afgesloten ruimtes & one direction doorgangen) 
• Beperking aanbod eten en drankgelegenheden. 
• Mogelijkheid dat ontbijt/lunch/diner gereserveerd moet worden, 

dan wel binnen bepaalde tijdsloten wordt gereserveerd
• Buffetten dienen de regels van hygiëne te respecteren, waardoor 

reizigers niet langer zelf eten mogen nemen, eventuele restricties 
voor kinderen om zichzelf te bedienen aan het buffet 

• Wegvallen van bepaalde service die inbegrepen was zoals 
welkomstdrankje, snacks tussendoor, vers fruit in de lobby, etc. 

• Regels rond social distancing aan zwembad/strand/
eetgelegenheden 

• Beperkte beschikbaarheid van waterparken, animatie, privaat 
strand, gym, spa en andere recreatievoorzieningen van het hotel 

• Bepaalde wellness arrangementen kunnen niet meer worden 
geboekt en genuttigd 

• Verbod om eigen handdoeken te gebruiken aan het zwembad 
• Bepaalde zaken die gewoonlijk beschikbaar zijn in de kamer, 

zijn dat niet langer (menu’s, hotelbrochures, magazines, 
reclamefolder, notitieboek, balpen, bijbel e.a., decoratieve 
kussens, plaids, dekens) 

• Uitgebreide poetsdiensten waardoor alles met ontsmettende 
middelen zal gepoetst worden en waardoor keuze om kamer al 
dan niet te laten poetsen, niet langer bij de klant ligt

• Testing op verschillende tijdstippen van verblijf 
• Volgen van een Covid-19 procedure bij positief testen van de 

reiziger of één van zijn medereizigers
• Avondklok (“curfew”) 
• Aangepaste betaalmogelijkheden 
• Opgeven van contactgegevens via contact tracing apps 
• Voorzieningen voor mindervaliden kunnen verminderd of niet 

beschikbaar zijn, bijvoorbeeld liften of transport binnen het 
hotelcomplex door middel van “treintjes” en “golfkarretjes” 

• Andere sfeer in het hotel (andere houding personeel, minder 
“familiair”, door de extra controlemaatregelen, door de extra 
hygiënemaatregelen) 

• Verminderde of geen parkeerservice 

Deze voorbeelden zijn geenszins limitatief maar kunnen variëren in 
functie van het verloop van de pandemie. Bij relevante wijzigende 
maatregelen waarvan we in een later stadium in kennis worden 
gesteld, zullen we u verder informeren. Specifiek voor uw rondreis en 
de bestemming, zullen we u ook indien nodig concrete maatregelen 
bezorgen, zes weken voor afreis en middels onze reisdocumenten die 
u nog ontvangt na betaling van het saldo. 

We danken u voor het vertrouwen en stellen alles in het werk om u een 
fantastische reis te bezorgen!

Het ADA-team
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GA LANGS BI J  JE  VERTROUWDE RE ISAGENT

BEZOEK ONZE WEBSITE
WWW.ANDERSDANANDERS.BE

BL I JF  OP DE HOOGTE VAN ONZE EVENTS
WWW.ANDERSDANANDERS.BE/AGENDA 

MEER ONTDEKKEN?

Vo lg  ons  op Facebook 
www.facebook.com/andersdananders

Vo lg  ons  op Ins tag ram 
www. ins tag ram.com/andersdananders_

COLOFON

anders dan anders
is een geregistreerde en beschermde merknaam
van de nv Master Tours.

Erkenningsnummer: 5147 toegekend door het VVR
(Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw),
Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge.

Ondernemingsnummer: BE 0442.075.619
Master Tours is verzekerd tegen financieel onvermogen via de 
groepspolis van de VVR bij Amlin Insurance SE,
Koning Albert ll-laan 37, 1030 Brussel (www.amlin.com)
Master Tours heeft een verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid Uitbating – BAX en Professionele
Aansprakelijkheid Reisbureaus via de groepspolis van 
de VVR bij Amlin Insurance SE, Koning Albert ll-laan 37, 1030 
Brussel (www.amlin.com)
Master Tours erkent de bevoegdheid en de algemene
voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Verantwoordelijke uitgever:
Master Tours nv, Hessenstraatje 25 bus 2.2, 2000 Antwerpen

Met dank aan onze fotografen:
Sébastien Lecocq, Steven Minner, Tom Reekmans,  
Ines S’Jongers, Eddy Vreys

Elke overname uit deze reisbrochure, zonder voorafgaande, 
schriftelijke toestemming van de reisorganisator, is verboden 
en strafbaar. Bij overname van gepubliceerde teksten of 
afbeeldingen zal automatisch een rechtszaak tegen de 
overtreder worden ingespannen.




