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Het is vandaag 27 september, Wereldtoerismedag. Bij het afsluiten van onze jaarlijkse brochure sta ik naar goede gewoonte even stil bij de 

reistrends voor het komende jaar. De reiswereld verandert enorm snel: waar kunnen we ons in 2018 aan verwachten? 

Vandaag is bewust consumeren voor veel mensen geen loos woord meer. We gaan kritisch om met onze vrije tijd en hoe we die besteden. Meer 

en meer zullen we landen boycotten die beschuldigd worden van onethische praktijken. Sommige landen spelen hier positief op in. Kijk maar 

naar Nepal. Hier werd een gedragscode opgesteld voor vrede-verantwoordelijk toerisme. Hierdoor reizen weer meer mensen naar deze streek. 

Onze rondreis naar Nepal en Bhutan hebben we dit jaar dan ook vernieuwd met betere hotels en nog leukere routes.

Als reiziger willen we allemaal steeds verder weg uit onze comfortzone, op zoek naar de échte wereld. We willen onze grenzen verleggen en 

dichter bij de lokale bevolking komen. De anders dan anders klanten kunnen we dus al een ruime tijd trendsetters noemen, want dit doen wij 

al jaren. Onze reisleiders staan hiervoor garant. Zij wonen en werken ter plekke en houden voortdurend een vinger aan de pols. Dankzij onze 

gidsen blijven onze reisroutes brandend actueel. Samen met hen zoeken we naar reiservaringen die authentiek en diepgaand zijn. Een voorbeeld 

hiervan is onze gloednieuwe bestemming Brazilië. Al tijdens de eerste dagen van je verblijf sta je hier oog in oog met lokale stammen uit het 

reusachtige oerwoud rond Manaus. Tijdens onze reis door China schuiven we aan tafel bij een lokale familie in Shangri-La om te proeven van 

een kopje yakboterthee en een handjevol gepofte gerst.

Door de snelle groei van de middenklasse in ontwikkelingslanden wordt verwacht dat het aantal toeristische bezoeken wereldwijd zal verdub-

belen tegen 2020. De grootste stijging zien we nu al in Azië. Het toerisme op Bali zal waarschijnlijk verdubbelen dit jaar, in vergelijking met 

2014. Zijn dit alleen Vlamingen? Nee, toch niet! Deze stijging komt voornamelijk van Chinese en Indische toeristen. Hierdoor zullen er we-

reldwijd bezoekerslimieten (het bekendste voorbeeld is Macchu Picchu - Peru) en zelfs loterijsystemen worden ingezet. Onze reisroutes houden 

we graag zo eenvoudig mogelijk, weg van de grote massa’s. Zo halveren we het aantal luchthavens tijdens onze rondreis door Indonesië om 

wachttijden te vermijden. In Colombia kiezen we voor een extra dag in Cartagena, zodat we langer kunnen genieten van een van de meest 

charmante steden van Latijns-Amerika.

Tenslotte zijn technologische vernieuwingen en sociale media niet langer weg te denken uit de reisindustrie en kan hun rol alleen in de komende 

jaren maar groter worden. Thuis gebruiken we allemaal Google om bestemmingen te keuren, maar ook ter plaatse verwachten we dat er steeds 

internet beschikbaar is. anders dan anders probeert hieraan tegemoet te komen, maar locatie en comfort blijven voor ons de belangrijkste 

factoren bij de keuze van een hotel.

We hebben zoals altijd hard gewerkt om een brochure klaar te stomen die zo dicht mogelijk bij de actualiteit van elk land aansluit én beant-

woordt aan je persoonlijke reiswensen. Als kers op de taart zijn 8 op 10 van onze bestemmingen dit jaar goedkoper geworden, voornamelijk 

door de daling van de euro tegenover de dollar. We hopen dan ook vurig dat deze 352 pagina’s vol reisideeën je warm maken voor je volgende 

reis! Veel leesplezier.
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Nederlandstalige reisleiders 

■ gespecialiseerd in het gastland *
■ gepassioneerd en gemotiveerd 

Je comfort is ons heilig 

■ max. 20 deelnemers per reis
■ comfortabele bussen & jeeps

All-in formule 

■ alle vluchten en transfers volgens programma
■ alle overnachtingen en excursies volgens programma
■ alle fooien
■ alle inkomgelden en taksen **
■ meestal volpension 
■ annulatie- & reisbijstandsverzekering
■ assistentie bij check-in op de luchthaven

Unieke hoogtepunten 

■ contact met lokale bevolking
■ intense beleving 

Uitgebalanceerd programma 

■ unieke combinatie fauna & flora
■ couleur locale & authenticiteit
■ cultuur & historisch erfgoed

Logeren in stijl
■ zorgvuldig uitgekozen accommodaties
■ unieke locaties

63

GROEPSREIZEN HELEMAAL ANDERS

52

41

  * Onze groepsreizen in Afrika worden begeleid door Nederlandstalige of Afrikaanstalige reisleiders

** Alle fooien voor lokale gidsen, restaurant- en kamerpersoneel, kruiers en chauffeurs, evenals alle luchthaven- en lokale taksen zoals geldig op 15 september 2017, zijn inbegrepen 5



2018

JANUARI

13.01-27.01 Thailand - Thai Rama
13.01-01.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
27.01-13.02 Chili
27.01-10.02 Thailand - Mystieke Lotus
27.01-15.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
30.01-15.02 Vietnam
30.01-17.02 Myanmar - 19-daagse

FEBRUARI

02.02-18.02 India - Kantwerk in Steen
05.02-09.03 Australië
08.02-20.02 Guatemala
09.02-21.02 Zuid-Afrika - Karoo tot Eden
10.02-24.02 Thailand - Thai Rama
10.02-01.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
11.02-18.02 Ijsland  S

11.02-24.02 Sri Lanka
12.02-25.02 Oeganda
17.02-03.03 Cambodja & Laos
17.02-03.03 Myanmar - 15-daagse
17.02-04.03 Costa Rica, Nicaragua & Panama
17.02-04.03 Zuid-India
17.02-05.03 Argentinië
18.02-25.02 Ijsland
20.02-08.03 Vietnam
23.02-11.03 India - Kantwerk in Steen
24.02-09.03 Tanzania
24.02-10.03 Thailand - Mystieke Lotus
24.02-15.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg

MAART

03.03-16.03 Colombia
03.03-22.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
06.03-24.03 Myanmar - 19-daagse
08.03-29.03 Nieuw-Zeeland
10.03-25.03 Costa Rica, Nicaragua & Panama 
10.03-28.03 Indonesië - Nusa Indah
10.03-23.03 Tanzania
10.03-26.03 Argentinië
13.03-29.03 Vietnam
15.03-27.03 Guatemala
17.03-31.03 Cambodja & Laos 
17.03-31.03 Thailand - Mystieke Lotus
19.03-31.03 Zimbabwe & Chobe
30.03-15.04 India - Kantwerk in Steen
31.03-14.04 Borneo  S

31.03-15.04 Costa Rica, Nicaragua & Panama   S

31.03-15.04 Japan  S

31.03-14.04 Thailand - Thai Rama  S

APRIL

01.04-14.04 Sri Lanka  S

02.04-21.04 Namibië
02.04-21.04 Indonesië - Taman Eden 
06.04-17.04 Iran
09.04-27.04 China - Teken van Bamboe
09.04-27.04 Peru

MEI

04.05-15.05 Iran 
08.05-23.05 Japan
06.05-20.05 China - Keizers & Kung Fu
10.05-27.05 Indonesië - Nusa Indah
14.05-02.06 Namibië
22.05-05.06 Japan & Zuid-Korea
26.05-07.06 Tanzania
29.05-12.06 Mongolië & Kirgizië

JUNI

01.06-16.06 Maleisië & Singapore
10.06-27.06 Madagaskar
14.06-27.06 Guatemala & Belize
17.06-03.07 Bhutan & Nepal
20.06-02.07 Zimbabwe & Chobe
21.06-08.07 Indonesië - Nusa Indah
28.06-13.07 India - Moghuls & Maharadja’s

JULI

07.07-21.07 Thailand - Thai Rama  S

07.07-26.07 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg  S

09.07-28.07 Namibië  S

10.07-26.07 Vietnam  S

11.07-29.07 USA   S

11.07-29.07 Peru  S

12.07-25.07 Oeganda  S

12.07-26.07 Bolivië   S

12.07-27.07 India - Moghuls & Maharadja’s  S

12.07-29.07 Indonesië - Nusa Indah  S

14.07-28.07 Myanmar - 15-daagse  S

15.07-29.07 China - Keizers & Kung Fu  S

15.07-01.08 Madagaskar  S

15.07-28.07 Sri Lanka  S

16.07-04.08 Indonesië - Taman Eden  S

17.07-01.08 Japan  S

17.07-31.07 Mongolië & Kirgizië  S

17.07-31.07 Cambodja & Laos  S

19.07-02.08 Thailand - Thai Rama  S

19.07-05.08 West-Canada  S

30.07-17.08 China - Teken van Bamboe  S

30.07-18.08 Namibië  S

AUGUSTUS

02.08-19.08 West-Canada  S

07.08-21.08 Brazilië  S

08.08-25.08 West-Canada  S

08.08-26.08 Peru  S

09.08-23.08 Thailand - Thai Rama  S

09.08-24.08 India - Moghuls & Maharadja’s  S

16.08-29.08 Colombia  S

22.08-08.09 West-Canada
22.08-09.09 USA
26.08-09.09 China - Keizers & Kung Fu
26.08-14.09 Zuid-Afrika - De Groene Kalahari
28.08-11.09 Brazilië
29.08-16.09 Peru 
30.08-16.09 Indonesië - Nusa Indah

SEPTEMBER

02.09-21.09 Zuid-Afrika - De Groene Kalahari
03.09-22.09 Indonesië - Taman Eden
05.09-23.09 USA
09.09-26.09 Madagaskar
10.09-28.09 China - Teken van Bamboe
10.09-29.09 Namibië
14.09-29.09 Maleisië & Singapore
18.09-03.10 Japan
19.09-07.10 Peru
19.09-01.10 Zimbabwe & Chobe
20.09-07.10 Indonesië - Nusa Indah
21.09-06.10 Ecuador
22.09-11.10 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
24.09-07.10 Oeganda 
25.09-09.10 Brazilië
28.09-09.10 Iran
29.09-13.10 Borneo
30.09-17.10 Madagaskar

OKTOBER

01.10-20.10 Namibië
02.10-16.10 Japan & Zuid-Korea
05.10-21.10 India - Kantwerk in Steen
06.10-25.10 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
08.10-26.10 China - Teken van Bamboe
09.10-25.10 Vietnam
10.10-28.10 Peru 
11.10-25.10 Bolivië
11.10-25.10 Thailand - Mystieke Lotus
11.10-28.10 Indonesië - Nusa Indah
11.10-02.11 Australië
12.10-23.10 Iran
12.10-28.10 Argentinië - zeedierenexploratie
13.10-25.10 Tanzania
13.10-01.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
14.10-28.10 China - Keizers & Kung Fu
20.10-08.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg

JAAROVERZICHT
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21.10-06.11 Bhutan & Nepal
21.10-07.11 Madagaskar
22.10-10.11 Namibië
23.10-07.11 Japan
25.10-08.11 Thailand - Thai Rama
26.10-10.11 Maleisië & Singapore
26.10-11.11 India - Kantwerk in Steen
27.10-08.11 Tanzania
27.10-13.11 Chili
27.10-15.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
27.10-11.11 Zuid-India
28.10-10.11 Sri Lanka
29.10-13.11 Ecuador
30.10-13.11 Cambodja & Laos
30.10-15.11 Vietnam
31.10-22.11 Nieuw Zeeland
31.10-12.11 Zimbabwe & Chobe

NOVEMBER

01.11-23.11 Australië
01.11-22.11 Nieuw Zeeland
02.11-18.11 Argentinië - zeedierenexploratie
03.11-17.11 Myanmar - 15-daagse
03.11-22.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
10.11-22.11 Tanzania
10.11-24.11 Thailand - Thai Rama
10.11-29.11 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
11.11-26.11 Japan
12.11-01.12 Namibië
15.11-29.11 Bolivië
16.11-02.12 India - Kantwerk in Steen
17.11-01.12 Cambodja & Laos
17.11-04.12 Chili
17.11-06.12 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
17.11-02.12 Zuid-India
20.11-08.12 Myanmar - 19-daagse
20.11-06.12 Vietnam
22.11-13.12 Nieuw Zeeland
23.11-09.12 Argentinië 
24.11-07.12 Oeganda
24.11-08.12 Thailand - Mystieke Lotus
25.11-10.12 Panama, Nicaragua & Costa Rica
29.11-12.12 Colombia
29.11-13.12 Thailand - Thai Rama

DECEMBER

04.12-23.12 Namibië
06.12-19.12 Guatemala & Belize
22.12-05.01 Thailand - Thai Rama  S

23.12-05.01 Sri Lanka  S

2019

JANUARI

12.01-31.01 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
15.01-31.01 Vietnam
17.01-31.01 Thailand - Thai Rama
26.01-12.02 Chili
26.01-14.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
29.01-16.02 Myanmar - 19-daagse
31.01-14.02 Thailand - Mystieke Lotus

FEBRUARI

01.02-17.02 India - Kantwerk in Steen
02.02-15.02 Oeganda 
09.02-28.02 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
12.02-26.02 Brazilië
12.02-26.02 Cambodja & Laos
14.02-27.02 Colombia
14.02-28.02 Thailand - Thai Rama
14.02-08.03 Australië
16.02-02.03 Myanmar - 15-daagse
16.02-03.03 Zuid-India
16.02-04.03 Argentinië - hoogwoestijnexpeditie
18.02-05.03 Costa Rica, Nicaragua & Panama
19.02-07.03 Vietnam
22.02-10.03 India - Kantwerk in Steen
23.02-07.03 Tanzania
23.02-14.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
24.02-09.03 Sri Lanka
28.02-13.03 Guatemala & Belize
28.02-14.03 Thailand - Mystieke Lotus

MAART

02.03-21.03 Zuid-Afrika - Trots van de Tafelberg
05.03-23.03 Myanmar - 19-daagse
07.03-20.03 Colombia
07.03-28.03 Nieuw Zeeland
07.03-24.03 Indonesië - Nusa Indah
09.03-21.03 Tanzania
09.03-25.03 Argentinië - hoogwoestijnexpeditie
10.03-25.03 Costa Rica, Nicaragua & Panama
12.03-26.03 Cambodja & Laos
16.03-30.03 Borneo
19.03-07.04 Namibië
19.03-04.04 Vietnam
21.03-03.04 Guatemala & Belize
23.03-07.04 Japan
30.03-13.04 Thailand - Thai Rama

APRIL

01.04-16.04 Ecuador
04.04-21.04 Indonesië - Nusa Indah
05.04-16.04 Iran
05.04-21.04 India - Kantwerk in Steen
06.04-20.04 Borneo  S

06.04-21.04 Costa Rica, Nicaragua & Panama  S

07.04-22.04 Japan  S

07.04-20.04 Sri Lanka  S

08.04-26.04 China - Teken van Bamboe
08.04-27.04 Indonesië - Taman Eden
10.04-28.04 Peru 
22.04-04.05 Zimbabwe & Chobe

RONDREIZEN 2018 -  2019
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ARGENTINIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 17u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 12u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 12u00
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 13u00

AUSTRALIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 17u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 11u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 15u30
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 11u00

BHUTAN & NEPAL

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 17u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 15u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 11u00
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 15u30

BOLIVIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 11u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 14u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 16u30
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 12u00

BORNEO

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 17u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 11u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 15u30
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 15u30

BRAZILIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 15u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 15u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 12u00
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 11u00

CAMBODJA & LAOS

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 15u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 16u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 11u00
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 16u30

CANADA - WEST

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 11u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 14u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 16u30
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 15u30

CHILI

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 16u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 11u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 15u30
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 12u00

CHINA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 12u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 13u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 13u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 13u00
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 13u00

COLOMBIA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 14u00
zat 13.01.18 Brasschaat (zaal Florentine) 16u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 14u30
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 16u30

ECUADOR & GALÁPAGOS

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 16u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 11u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 14u30
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 16u30

GUATEMALA & BELIZE

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 10u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 16u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 11u00
zon 04.02.18 Gent (zaal El Pais) 14u30

INDIA (KANTWERK IN STEEN + MOGULS & MAHARADJAS)

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 12u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 13u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 13u00
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 13u00

INDIA - ZUID

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 10u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 15u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 16u30
zon 04.02.18 Gent (zaal El Pais) 12u00

INDONESIË (NUSA INDAH + TAMAN EDEN)

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 12u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 13u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 13u00
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 13u00

IRAN

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 10u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 15u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 12u00
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 14u30

JAPAN

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 11u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 14u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 16u30
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 12u00

INFODAGEN PER BESTEMMING
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JAPAN & ZUID-KOREA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 14u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 16u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 12u00
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 14u30

MADAGASKAR

zon 07.01.18 Diegem (zaal Jade) 11u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 14u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Koriander) 16u30
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 15u30

MALEISIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 15u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 12u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 14u30
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 11u00

MONGOLIË & KIRGIZIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 15u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 11u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 14u30
zon 04.02.18 Gent (zaal El Pais) 15u30

MYANMAR 

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 16u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 12u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 15u30
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 11u00

NAMIBIË

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 10u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 12u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 15u30
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 16u30
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 12u00

NIEUW-ZEELAND

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 15u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 14u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 11u00
zat 03.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 16u30

OEGANDA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 14u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 16u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 12u00
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 12u00

COSTA RICA, NICARAGUA & PANAMA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 14u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 16u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 11u00
zon 04.02.18 Gent (zaal Le Bouquet) 14u30

PERU

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 17u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 12u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 15u30
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 11u00

SRI LANKA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 14u00
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 12u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 14u30
zon 04.02.18 Gent (zaal El Pais) 16u30

TANZANIA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Ruby) 11u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 14u30
zon 21.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 12u00
zat 03.02.18 Gent (zaal El Pais) 14u30

THAILAND (TAI RAMA + MYSTIEKE LOTUS)

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 12u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 13u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Basilicum) 13u00
zon 04.02.18 Brugge (zaal El Pais) 13u00

USA

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 16u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 11u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 14u30
zat 03.02.18 Gent (zaal The Globe) 14u30

VIETNAM

zon 07.01.18 Diegem (zaal Emerald) 10u30
zon 14.01.18 Antwerpen (zaal Florentine) 15u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Koriander) 11u00
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 15u30

ZIMBABWE & CHOBE

zon 07.01.18 Diegem (zaal Sapphire) 16u00
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Shah) 15u30
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 16u30
zon 04.02.18 Gent (zaal El Pais) 11u00

ZUID-AFRIKA 

zon 07.01.18 Diegem (zaal Diamond) 12u30
zat 13.01.18 Antwerpen (zaal Sancy) 13u00
zat 20.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 13u00
zon 21.01.18 Brugge (zaal Rozemarijn) 13u00
zon 04.02.18 Gent (zaal The Globe) 13u00
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JANUARI 2018
ZON 07.01.18 DIEGEM

10u30 Namibië zaal Diamond
10u30 Guatemala zaal Sapphire
10u30 Iran zaal Jade
10u30 Vietnam zaal Emerald
10u30 India-Zuid zaal Ruby
11u30 Japan zaal Diamond
11u30 Canada zaal Sapphire
11u30 Madagaskar zaal Jade
11u30 Bolivië zaal Emerald
11u30 Tanzania zaal Ruby
12u30 Zuid-Afrika zaal Diamond
12u30 China zaal Sapphire
12u30 Indonesië zaal Jade
12u30 Thailand zaal Emerald
12u30 India  zaal Ruby
14u00 Japan & Zuid-Korea zaal Diamond
14u00 Sri Lanka zaal Sapphire
14u00 Colombia zaal Jade
14u00 Costa Rica, Nicaragua & Panama zaal Emerald
14u00 Oeganda zaal Ruby
15u00 Brazilië zaal Diamond
15u00 Niew-Zeeland zaal Sapphire
15u00 Cambodja & Laos zaal Jade
15u00 Maleisië zaal Emerald
15u00 Mongolië & Kirgizië zaal Ruby
16u00 USA zaal Diamond
16u00 Zimbabwe & Chobe zaal Sapphire
16u00 Chili zaal Jade
16u00 Ecuador zaal Emerald
16u00 Myanmar zaal Ruby
17u00 Argentinië zaal Diamond
17u00 Peru zaal Sapphire
17u00 Australië zaal Jade
17u00 Borneo zaal Emerald
17u00 Bhutan & Nepal zaal Ruby

ZAT 13.01.18 ANTWERPEN

11u00 USA zaal Sancy
11u00 Chili zaal Florentine
11u00 Australië zaal Shah
12u00 Namibië zaal Sancy
12u00 Argentinië zaal Florentine
12u00 Maleisië zaal Shah
13u00 Zuid-Afrika zaal Sancy
13u00 China zaal Florentine
13u00 Indonesië zaal Shah
14u30 Japan zaal Sancy
14u30 Madagaskar zaal Florentine
14u30 Canada zaal Shah
15u30 Brazilië zaal Sancy
15u30 India-Zuid zaal Florentine
15u30 Zimbabwe & Chobe zaal Shah
16u30 Japan & Zuid-Korea zaal Sancy
16u30 Colombia zaal Florentine
16u30 Cambodja & Laos zaal Shah

ZON 14.01.18 ANTWERPEN

11u00 Ecuador zaal Sancy
11u00 Borneo zaal Florentine
11u00 Mongolië & Kirgizië zaal Shah
12u00 Peru zaal Sancy
12u00 Myanmar zaal Florentine
12u00 Sri Lanka zaal Shah
13u00 China zaal Sancy
13u00 Thailand zaal Florentine
13u00 India zaal Shah
14u30 Nieuw-Zeeland  zaal Sancy
14u30 Bolivië zaal Florentine
14u30 Tanzania zaal Shah
15u30 Iran zaal Sancy
15u30 Vietnam zaal Florentine
15u30 Bhutan & Nepal zaal Shah
16u30 Guatemala zaal Sancy
16u30 Costa Rica, Nicaragua & Panama zaal Florentine
16u30 Oeganda zaal Shah

ZAT 20.01.18 BRUGGE

11u00 Guatemala zaal Rozemarijn
11u00 Vietnam zaal Koriander
11u00 Costa Rica, Nicaragua & Panama zaal Basilicum
12u00 Argentinië zaal Rozemarijn
12u00 Iran zaal Koriander
12u00 Oeganda zaal Basilicum
13u00 Zuid-Afrika zaal Rozemarijn
13u00 India zaal Koriander
13u00 Thailand zaal Basilicum
14u30 Sri Lanka zaal Rozemarijn
14u30 Ecuador zaal Koriander
14u30 Mongolië & Kirgizië zaal Basilicum
15u30 Peru zaal Rozemarijn
15u30 Myanmar zaal Koriander
15u30 Borneo zaal Basilicum
16u30 Zimbabwe & Chobe zaal Rozemarijn
16u30 India-Zuid zaal Koriander
16u30 Bolivië zaal Basilicum

ZON 21.01.18 BRUGGE

11u00 Nieuw-Zeeland zaal Rozemarijn
11u00 Cambodja & Laos zaal Koriander
11u00 Bhutan & Nepal zaal Basilicum
12u00 Japan & Zuid-Korea zaal Rozemarijn
12u00 Brazilië zaal Koriander
12u00 Tanzania zaal Basilicum
13u00 Zuid-Afrika zaal Rozemarijn
13u00 China zaal Koriander
13u00 Indonesië zaal Basilicum
14u30 USA zaal Rozemarijn
14u30 Colombia zaal Koriander
14u30 Maleisië zaal Basilicum
15u30 Namibië zaal Rozemarijn
15u30 Chili zaal Koriander
15u30 Australië zaal Basilicum
16u30 Japan   zaal Rozemarijn
16u30 Madagaskar zaal Koriander
16u30 Canada zaal Basilicum

INFODAGEN PER LOCATIE
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FEBRUARI 2018
ZAT 03.02.18 GENT

11u00 Brazilië zaal The Globe
11u00 Maleisië zaal Le Bouquet
11u00 Australië zaal El Pais
12u00 Japan zaal The Globe
12u00 Chili zaal Le Bouquet
12u00 Oeganda zaal El Pais
13u00 Argentinië zaal The Globe
13u00 China zaal Le Bouquet
13u00 Indonesië zaal El Pais
14u30 USA zaal The Globe
14u30 Japan & Zuid-Korea zaal Le Bouquet
14u30 Tanzania zaal El Pais
15u30 Canada zaal The Globe
15u30 Borneo zaal Le Bouquet
15u30 Bhutan & Nepal zaal El Pais
16u30 Namibië zaal The Globe
16u30 Nieuw-Zeeland zaal Le Bouquet
16u30 Cambodja & Laos zaal El Pais

ZON 04.02.18 GENT

11u00 Peru zaal The Globe
11u00 Myanmar zaal Le Bouquet
11u00 Zimbabwe & Chobe zaal El Pais
12u00 Namibië zaal The Globe
12u00 Bolivië zaal Le Bouquet
12u00 India-Zuid zaal El Pais
13u00 Zuid-Afrika zaal The Globe
13u00 India  zaal Le Bouquet
13u00 Thailand zaal El Pais
14u30 Iran zaal The Globe
14u30 Costa Rica, Nicaragua & Panama zaal Le Bouquet
14u30 Guatemala zaal El Pais
15u30 Vietnam zaal The Globe
15u30 Madagaskar zaal Le Bouquet
15u30 Mongilië & Kirgizië zaal El Pais
16u30 Colombia zaal The Globe
16u30 Ecuador zaal Le Bouquet
16u30 Sri Lanka zaal El Pais

■   Je op afspraak kan langskomen in ons sfeervol ADA-salon? We bezorgen je niet alleen onze nieuwe brochure, maar geven je ook profes-

sioneel reisadvies over de bestemming van je keuze. Zo kan je 100% voorbereid op reis vertrekken!

■   Wij heel wat nieuwigheden aanbieden? Voor 2018-2019 breiden we ons reisaanbod uit met Brazilië als gloednieuwe bestemming. Ook 

Australië, Colombia, Ecuador, India Zomer, de beide Indonesië reizen, Japan én Tanzania zitten in een vernieuwd jasje.

■   Wij ook individuele programma’s aanbieden? Wil je je droombestemming liever individueel of in privégezelschap ontdekken? anders dan 

anders biedt je die mogelijkheid voor tal van bestemmingen! Heb je een specifieke bestemming in gedachten en zou je graag een voorstel 

ontvangen? Contacteer je reisagent of info@master-tours.com

■    Wij het hele jaar door thema-avonden organiseren in ons ADA-salon? Exotische kookateliers, boekvoorstellingen, culturele avonden met 

topsprekers, muzikale optredens, enz. Zo kom je meer te weten over jouw droombestemming en kan je kennismaken met onze reisleiders 

en andere ADA-reizigers. Wil je er graag eens bij zijn? Neem dan zeker een kijkje op www.andersdananders.be/agenda en schrijf je in voor 

onze nieuwsbrief!

WIST JE DAT



BESTE ADA REIZIGER,

Naar goede gewoonte nodigen we je opnieuw uit voor onze infodagen in januari. Op verschillende locaties over heel Vlaanderen zetten we de deuren 

open om je warm te ontvangen. Ben je geprikkeld door een van onze bestemmingen? Kom dan zeker langs om een praatje te slaan met onze product 

managers en reisleiders. Wij staan voor je klaar met een antwoord op al jouw vragen. Naast deze jaarlijkse infodagen organiseren we ook doorheen 

het jaar verschillende infomomenten, maar dan in ons eigen ADA-salon. We nodigen je graag uit om een van onze presentaties bij te wonen en gezellig 

na te praten met een lekker hapje en drankje. We houden je graag op de hoogte via www.andersdananders.be, onze nieuwsbrief en sociale media.

VOLG ONS OP

 www.facebook.com/andersdananders

 www.instagram.com/andersdananders_

ADRES

Hessenstraatje 25 bus 2.2 – 2000 Antwerpen

7 januari – DIEGEM
Van der Valk Hotel Brussels Airport

Culliganlaan 4b – 7de verdieping

1831 Zaventem-Diegem

13 & 14 januari – ANTWERPEN
Hotel Hilton Antwerpen

Groenplaats 32 - 2de verdieping

2000 Antwerpen

20 & 21 januari – BRUGGE
Van der Valk Hotel

Kapellestraat 146 – 1ste verdieping

8020 Brugge-Oostkamp

25 t.e.m. 28 januari 
VAKANTIESALON ANTWERPEN
Antwerp Expo, Hal 4

Jan Van Rijswijcklaan 191

2020 Antwerpen

(geen infodagen tijdens het vakantiesalon)

3 & 4 februari - GENT
Hotel Holiday Inn Gent Expo (Atrium)

Maaltekouter 3 

9051 Sint-Denijs-Westrem

KAN JE ER NIET BIJ ZIJN OP ONZE JAARLIJKSE 
INFODAGEN IN JANUARI?
Kom dan vrijblijvend langs op onze andere infodagen in ons 

ADA-salon in Antwerpen.

ADA-SALON ANTWERPEN
anders dan anders

Hessenstraatje 25 – gelijksvloers

2000 Antwerpen

WELKOM OP ONZE INFODAGEN
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VERZEKERINGEN

Voor alle reizen van deze brochure is je annulerings- en reisbijstandsverzekering reeds inbegrepen in het pakket. Je hebt gekozen voor een prachtige reis. Maar een plots voorval buiten je wil voor je vertrek, kan 

altijd roet in het eten gooien waardoor je je reis moet annuleren. Bij anders dan anders weten we dit maar al te goed en daarom geniet je automatisch bij boeking van een reis, van de uitgebreide dekking van onze 

annuleringsverzekering. Maar ook tijdens je reis ben je voortaan verzekerd via onze reisbijstands- en bagageverzekering.

PROTECTIONS REISVERZEKERINGEN

NOG EEN DUBBELE ANDERS DAN ANDERS GARANTIE: ZOWEL DE 

ANNULERINGS- ALS DE REISBIJSTANDSVERZEKERING ZIJN STEEDS 

INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN DE REIS!

Je vakantie annuleren kan je een financiële kater opleveren. Er kan 

altijd iets tussenkomen en de kosten vallen altijd duur uit! Met de 

annuleringsverzekering van Protections kan je je reis aanpassen of 

krijg je je reis terugbetaald als je moet annuleren. Ondermeer in de 

volgende gevallen: 

 

-  Ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of een familielid inclusief de 

gevolgen van een chronische of reeds bestaande ziekte 

-  Verwikkelingen tijdens de zwangerschap 

-  Ontslag wegens economische redenen

-  Echtscheiding of feitelijke scheiding

-  ...

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. Ook extra verblijfskosten bij natuur-

ramp, epidemie of medische redenen worden vergoed. Bovendien is 

je bagage steeds verzekerd!

BIJSTAND PERSONEN

- Medische kosten - onbeperkt

- Nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval tot € 5.000

- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden 

- Vervroegde terugkeer wegens dringende reden

- Familiale bijstand in het buitenland

- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

KAPITAAL REISONGEVAL

- Overlijden € 7.500

- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

BAGAGE 1e RISICO

- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering tot € 1.250

-  Eerste aankopen bij laattijdige aflevering (minimum 12 uur) tot € 250

COMPENSATIEREIS

Waardebon bij een voortijdige terugkeer door een repatriëring

De volgende vrijstellingen zijn steeds van toepassing: annulering  

(€ 50 per persoon), medische kosten (€ 25) en bagage (€ 50).

Om administratieve redenen wordt de verzekering als een aparte 

component vermeld op de factuur en bevestiging, hoewel ze deel 

uitmaakt van één ondeelbare prestatie, met name het reispakket.

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

Deze pagina is een beknopt overzicht van de algemene voorwaarden 

en heeft geen enkele contractuele waarde. De volledige algemene 

voorwaarden vind je op www.andersdananders.be
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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

AR01- 03 AR04 & AR05

DANS VAN DE CONDOR
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 AR04 17.02.18 05.03.18 ■
17 AR05 10.03.18 26.03.18 ■

18 AR01 12.10.18 28.10.18 ♦
18 AR02 02.11.18 18.11.18 ♦
18 AR03 23.11.18 09.12.18 ♦
18 AR04 16.02.19 04.03.19 ★
18 AR05 09.03.19 25.03.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.990
1-persoonskamer: € 10.490

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.140
1-persoonskamer: € 10.790
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A R G E N T I N I Ë
Rondreis AR01 – 03

Tijdens deze rondreis maken we een unieke zeedierenexploratie langs 
de Patagonische kust en het schiereiland Valdés. Honderdduizenden 
magelhaenpinguïns, zeehonden, -leeuwen en -olifanten bevolken de 
Patagonische kuststroken, terwijl groepen walvissen opduiken in de 
baai van Península Valdés.

Dag 1 BRUSSEL – BUENOS AIRES

We vertrekken vanuit Brussel naar Buenos Aires. 

Dag 2 BUENOS AIRES

‘s Morgens aankomst op de internationale luchthaven van Buenos 

Aires en transfer naar het stijlvolle vijfsterren HOTEL MADERO. We 

lunchen in het hotel vooraleer we starten met onze kennismaking 

met de Argentijnse hoofdstad en haar inwoners, de Porteños. Buenos 

Aires is een stijlvolle en uiterst charmante stad waar elk van de 45 

barrios of wijken haar eigen verhaal vertelt. Deze namiddag maken 

we een stadsrondrit doorheen de rijke noordelijke wijken, zoals het 

residentiële Palermo met zijn brede boulevards en villa’s omgeven 

door groene parken. We maken een wandeling door de botanische 

tuin, langs het nationale poloterrein en het planetarium. In Recoleta 

vinden we dan weer de mooiste interieurwinkels en kunstgalerieën 

en de meest prestigieuze modehuizen en restaurants. Een absolute 

must is natuurlijk ook een bezoek aan het Cementerio de la Recoleta, 

de plaats waar Evita Perón begraven ligt. We dineren en overnachten 

in het hotel. (L,D)

Dag 3 BUENOS AIRES

Na het ontbijt gaan we op stap in de bruisende oude volkswijken. 

We beginnen in de 19de-eeuwse Italiaanse havenwijk La Boca, de 

thuisbasis van de Boca Juniors en bovendien de plaats waar de tango 

geboren werd. We wandelen langs de felgekleurde golfplaten huizen 

die het handelsmerk van deze buurt zijn geworden. In het gezel-

lige straatje Caminito snuisteren we tussen schilderijtjes en andere 

ambachtelijke voorwerpen van lokale kunstenaars. Tegen het mid-

daguur kiezen we een stemmig restaurantje uit en zijn we vrij om 

te lunchen. Achteraf bezoeken we San Telmo, de oudste wijk van 

Buenos Aires, met haar 19de-eeuwse architectuur, restaurantjes, 

antiekwinkels en befaamde tangoclubs. Het beroemdste plein van 

de stad is ongetwijfeld Plaza de Mayo met het presidentiële paleis, 

ook wel Casa Rosada of Roze Huis genoemd. Nadien is er nog even 

vrije tijd om de buurt rond ons hotel te verkennen. ‘s Avonds dineren 

we in een van de restaurants in Puerto Madero en overnachten we 

in het hotel. (O,D)

Dag 4 BUENOS AIRES – TRELEW – PENÍNSULA VALDÉS

Na een vroeg ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor 

onze binnenlandse vlucht naar Trelew. We starten onze tweedaagse 

uitstap naar het schiereiland Valdés. In dit immense gebied, sinds 

1999 wereldnatuurgoed van Unesco, observeren we de indrukwek-

kende zeefauna. In Puerto Pirámides, waar de falaisekust een hon-

ONVERGELIJKBARE HOOGTEPUNTEN

AR01 – 03: Unieke zeedierenexploratie
Gigantische pinguïnkolonie

Walvissen

Zeehonden, zeeleeuwen & zeeolifanten

AR04 & AR05: Ongekende hoogwoestijnexploratie
Mythische Andes

Oneindige zoutvlakten

Koloniaal Salta

Wijngaarden in Cafayate

ONMETELIJKE NATUURRESERVATEN
Beaglekanaal & Tierra del Fuego Nationaal Park

Patagonische steppe

Los Glaciares Nationaal Park

Boottocht langs de Upsala- & Spegazzini gletsjers

Trekking op de Perito Moreno

Iguazú watervallen langs Argentijnse & Braziliaanse kant

CULTUREEL HOOGTEPUNT
Bruisend Buenos Aires

UNIEK VERBLIJF
Middenin het Iguazú Nationaal Park 

In een van de beste buurten van Buenos Aires 

Luxekamers met panoramisch uitzicht op het  

Beaglekanaal in Ushuaia

Iguazú

Buenos Aires

El Calafate

Puerto Madryn Punta Delgada

Ushuaia

ARGENTINIË
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D A N S  V A N  D E  C O N D O R

derdtal meter boven de kust uitsteekt in de vorm van een piramide, 

gaan we aan boord van een motorboot. Van juni tot december speelt 

zich hier een uniek spektakel af: met een beetje geluk komen de 

nieuwsgierige zuidkapers of southern right whales tot op een arm-

lengte van onze boot. Een kwart van de wereldpopulatie van deze 

imposante dieren komt hier elk jaar zijn jongen ter wereld brengen. 

We lunchen in een lokaal restaurant. Dan zetten we onze tocht verder 

richting Caleta Valdés, een langgerekt schiereiland voor de Oostkust. 

Hier houden zich kolonies flamingo’s, aalscholvers, struisvogels en 

reigers schuil. Verderop in de baai treffen we ook zeeleeuwen aan. 

Nadien begeven we ons naar het eenvoudige, maar schitterend ge-

legen FARO PUNTA DELGADA HOTEL DE CAMPO, waar we dineren en 

overnachten. (O,L,D)

Dag 5 PENÍNSULA VALDÉS – PUERTO MADRYN

Na het ontbijt volgen we opnieuw de kustlijn en ontdekken we tiental-

len kolonies pelsrobben. De meest oostelijke kusten zijn dan weer het 

gebied van de zuidelijke zeehond, in Argentinië zeeolifant genoemd. 

Jaarlijks worden hier ruim elfduizend zeeolifantjes geboren. Ze kun-

nen zo’n zes meter lang worden en tot vier ton zwaar wegen. Hier 

vinden deze reuzen bescherming in hun natuurlijk milieu. We komen 

aan in Punta Norte, het meest noordelijke punt van Península Valdés. 

Na de picknicklunch wacht ons een nieuw hoogtepunt. Dit is namelijk 

de plaats waar elk jaar zo’n tweehonderdduizend magelhaen pinguïns 

aan land komen om te paren, hun nest te maken, te broeden en 

hun pasgeboren jongeren klaar te stomen voor het leven in zee. 

We bezoeken een ‘estancia’ of ranch, waar de familie San Lorenzo 

zich inzet voor de pinguïns. Na jaren van vee- en schapenteelt en 

de jacht op zeeleeuwen werd hier de klemtoon gelegd op het ver-

werven van wetenschappelijke kennis en educatief toerisme. Tijdens 

de wandeling doorheen het gebied waggelen de pinguïns gezellig 

met ons mee. Na deze fantastische ervaring zetten we koers richting 

Puerto Madryn. We dineren en overnachten in het RAYENTRAY HOTEL. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 6 PUERTO MADRYN – TRELEW – USHUAIA: TIERRA DEL FUEGO

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor onze 

vlucht naar Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Bij aankomst 

ontvangen we een lunchbox en brengt de bus ons naar het einde van 

de Ruta 3. We rijden langs de ruim 3.000 km lange weg van Buenos 

Aires naar Ushuaia en nog een stukje verder door het Nationaal Park 

Tierra del Fuego, waar de weg uiteindelijk doodloopt in de baai van 

Lapatía, het einde van de wereld. Vuurland is dicht bebost met beu-

ken en kent een subarctische vegetatie. Het is hier heerlijk wandelen 

tussen de besneeuwde uitlopers van de Andes, die hier voorgoed in 

zee verdwijnen. De alomtegenwoordige stilte vormt een waar para-

dijs voor natuurgenieters. Tijdens het diner proeven we van de lokale 

specialiteiten van Ushuaia. Overnachting in het prachtig gelegen LOS 

CAUQUENES HOTEL. (O,picknicklunch,D)

Dag 7 USHUAIA: HET BEAGLEKANAAL 

Na het ontbijt varen we langs de kenmerkende vuurtoren het ijzige 

Beaglekanaal op, de meest zuidelijke baai ter wereld en toegangs-

poort tot het fascinerende Antarctica. We maken kennis met twee 

soorten zeeleeuwen die van het Los Lobos-eiland hun thuis gemaakt 

hebben. Deze dieren, die enkel in Vuurland voorkomen, onderschei-

den zich van hun soortgenoten door hun duidelijk zichtbare oortjes. 

Vanop de boot observeren we een omvangrijke kolonie blauwoog-

aalscholvers, de majestueuze wenkbrauwalbatrossen en diverse 

meeuwen soorten op Bird Island. Afhankelijk van de weersomstan-

digheden kan de routing van deze cruisetocht gewijzigd worden. We 

lunchen in een lokaal restaurant. Daarna brengen we nog een kort 

bezoek aan de Presidio de Ushuaia, de legendarische gevangenis 

die aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van Ushuaia. 

Sinds 1884 werden de veroordeelden naar the Jail verbannen en tot 

levenslange arbeid veroordeeld. Ook het maritiem museum is onder-

gebracht in het gevangenisgebouw. Hier krijgen we een overzicht van 

de wetenschappelijke expedities in Vuurland. We dineren en over-

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

Dag 8 USHUAIA – EL CALAFATE: LAGUNA NIMEZ

Na een lekker ontbijt brengt de transfer ons naar de luchthaven 

voor onze vlucht naar El Calafate, een klein stadje in het meest 

spectaculaire berggebied van Argentinië. Na de lunch gaan we 

vogels spotten in het Laguna Nimez Reserve nabij het Lago 

Argentino. Hier is het optimaal genieten van de natuurlijke omge-
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ving. ’s Avonds dineren we in een van de gezelligste restaurants 

van het stadje. Overnachting in het centraal gelegen KOSTEN AIKE 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 9 EL CALAFATE: LAGO ROCA

Vandaag rijden we na het ontbijt naar het zuidelijkste deel van 

Nationaal Park Los Glaciares. Op een afstand van enkele tientallen 

kilometers ondergaat het schrale landschap een indrukwekkende ge-

daantewisseling. Dit is namelijk de overgangszone tussen de groene 

Patagonische bossen en de droge Patagonische steppe. Onderweg 

houden we halt bij Lago Roca, een van de vele armen van het im-

mense Lago Argentino, waar flamingo’s zich thuis voelen. We ge-

nieten van een onwaarschijnlijk decor van azuurblauw water waarin 

de besneeuwde toppen van het Andesgebergte weerspiegelen. We 

lunchen in een typische estancia, een schapenranch waar ze een 

uitstekende ‘cordero’ bereiden. We maken er een wandeling in de 

oase van rust. De weg brengt ons langsheen het meer, omringd door 

hoge bergen en prachtige bossen. Hier kan ook een tochtje per paard 

georganiseerd worden waarbij een gaucho ons vergezelt tijdens de 

wandeling. (O,L) 

Dag 10 EL CALAFATE: PERITO MORENO

Na het ontbijt rijden we het indrukwekkende Andesgebergte tegemoet. 

Aan de voet van de bekende Perito Moreno-gletsjer nemen we een 

motorboot die ons op de Brazo Rico naar de andere kant van het meer 

brengt. We varen langs gletsjerwanden van gemiddeld 60 m hoog.  

Hier wacht ons een uniek avontuur: met behulp van ijzeren pinnen die 

worden vastgehecht op onze schoenzolen vertrekken we op een trek-

king op de gletsjer en wandelen we over de gigantische ijsformatie 

die het Lago Argentino in twee niveaus verdeelt. Voor de gletsjertrek-

king op de Perito Moreno bedraagt de maximum leeftijd strikt 65 

jaar, ongeacht de fysieke conditie. Er wordt een alternatieve wande-

ling en boottocht langs de Perito Moreno voorzien. Daarna genieten 

we van een picknicklunch. Na deze sensationele tocht steken we 

terug het meer over en bereiken we het punt vanwaar we de gletsjer 

van dichtbij kunnen bewonderen. Als een van de weinige gletsjers 

ter wereld die nog aangroeit, troont hij majestueus boven het sma-

ragdgroene meer. Tegen de avond keren we terug naar El Calafate. 

Daar genieten we van ons diner en overnachten we in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 11 EL CALAFATE: UPSALA- & SPEGAZZINI-GLETSJERS – BUENOS AIRES

Na het ontbijt rijden we naar de haven van Punta Bandera voor een 

fascinerende daguitstap met een catamaran naar de meest noorde-

lijke arm van het 400 km lange Argentinomeer. Tientallen gletsjers 

monden uit in dit turkooizen groene meer dat deel uitmaakt van het 

Nationaal Gletsjerpark, door Unesco opgenomen als wereldpatrimo-

nium. Als het kanaal niet wordt afgesloten door enorme ijsbergen, 

varen we langsheen de kristalkleurige ijswanden van de Upsala, de 

grootste gletsjer van het zuidelijke halfrond die zich uitstrekt over 

een oppervlakte van meer dan 550 km². Een onwezenlijk en oog-

verblindend spektakel van reusachtige ijssculpturen in alle mogelijke 

tinten van sneeuwwit tot diepblauw. Als we niet langs het kanaal 

kunnen varen, laveren we naar de Onelli-lagune, vanwaar we een 

prachtig uitzicht hebben over de Onelli-, Agassiz- en Bolado-gletsjers. 

Een andere mogelijkheid is een exploratie van de Spegazzini-gletsjer. 

De vaarroute wordt aangepast in functie van de weersomstandighe-

den en bereikbaarheid. Na onze picknicklunch keren we na deze 

onvergetelijke ervaring terug naar El Calafate om de avondvlucht te 

nemen naar Buenos Aires. We overnachten in het hotel MADERO. 

(O,picknicklunch)

Dag 12 BUENOS AIRES: SAN ANTONIO DE ARECA

Na een heerlijk ontbijt maken we vandaag kennis met het Argentijnse 

platteland tijdens een dagexcursie naar San Antonio de Areco, de 

bakermat van de gauchotraditie. Gaucho’s zijn herders die van ouds-

her op de uitgestrekte pampa’s vee houden. Ze hebben hun eigen 

klederdracht en staan symbool voor het Argentijnse plattelandsleven. 

Tijdens een bezoek aan Estancia El Ombú, genoemd naar de kenmer-

kende brede boom van de Pampa, kunnen we de landelijke sfeer 

opsnuiven. El Ombú is een actieve ranch en is tevens een van de 

oudste estancias in de omgeving van Buenos Aires. We kunnen een 

wandeling maken, paardrijden op een van de goed getrainde paar-

den, de gaucho’s in actie zien of simpelweg genieten van een duik 

in het zwembad of een lekker Argentijns wijntje. Tijdens de lunch 

genieten we van een Argentijnse ‘asado’, een typisch Argentijnse 

barbecue met het beste rundvlees van de estancia. Daarna nemen 

we de transfer terug naar Buenos Aires. (O,L)

Dag 13 BUENOS AIRES – IGUAZÚ

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor onze 

vlucht naar Iguazú. Bij aankomst ontvangen we een lunchbox en 

vertrekken we richting de Braziliaanse grens. Vanop Braziliaanse 

bodem bieden de immense watersluiers een schitterende kennis-

making met dit natuurwonder. Slechts vijf van de 275 watervallen 

behoren tot Brazilië, maar van hieruit krijgen we een indrukwekkend 

uitzicht over bijna de volledige breedte van de Iguazú watervallen 

die zich uitstrekken over wel 2,7 km. De kans is groot dat we op 

onze wandeling langsheen de waterval door de wasbeerachtige coati 

worden verwelkomd. Aan beide kanten van de rivier ligt een weel-

derige jungle waar zo’n 400 soorten prachtig gekleurde exotische 

vogels van de ene naar de andere boomkruin fladderen. Het klimaat 

is ook ideaal voor de talrijke vlindersoorten die we hier aantreffen. 

We dineren in een typische churrascaria in Brazilië en overnachten in 

het SHERATON IGUAZÚ RESORT & SPA, uniek gelegen zodat we als 

eersten kunnen opduiken voor het beste uitzicht op de watervallen. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 14 IGUAZÚ 

Vandaag wacht ons na het ontbijt een nieuwe impressie van dit 

unieke natuurpark aan de Argentijnse zijde. Korte wandelingen over 

houten plankenvloeren leiden ons langs reusachtige, leem-meesleu-

rende beken en brengen ons tot aan de strategische punten. De 275 

watervallen vormen een brede waaier en storten zich met een apo-

calyptisch gebulder gemiddeld 70 m naar beneden. Door de kracht 

van deze immense waterketel zijn de Iguazú watervallen blijvend in 

een mysterieus wasemgordijn gehuld, wat meestal gepaard gaat met 

de speelse kleuren van een regenboog. Bij de Garganta del Diablo 

waterval, wat zoveel betekent als ‘keel van de duivel’, lijkt het alsof 

het water op oorverdovende wijze naar het diepste der aarde wordt 

gezogen. Ook na de lunch nemen we volop de tijd om van deze 

prachtige omgeving te genieten. We dineren en overnachten in het 

hotel. (O,L,D)
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OPMERKING
In Iguazú kan er facultatief een boottocht langs en een helikopter-
vlucht boven de watervallen gemaakt worden. Deze activiteiten zijn 
ter plaatse te reserveren en te betalen. Prijs boottocht: ongeveer 60 
USD, prijs helikoptervlucht: ongeveer 145 USD. Prijzen per persoon 
en steeds onder voorbehoud van wijziging.

Dag 15 IGUAZÚ – BUENOS AIRES

Na het ontbijt maken we nog een laatste wandeling of genieten we 

van de faciliteiten van het hotel vooraleer we vertrekken naar de 

luchthaven voor onze terugvlucht naar Buenos Aires. Deze avond di-

neren we in typisch Argentijnse sfeer. Op de passionele tonen van de 

tango toont de Argentijn zijn diepste emoties. Beslist een niet te mis-

sen ervaring in deze stad! We overnachten in HOTEL MADERO.  (O,D)

Dag 16 BUENOS AIRES – BRUSSEL 

Na een heerlijk ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor 

de internationale retourvlucht van Buenos Aires naar Brussel. (O) 

Dag 17  BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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Rondreis AR04 & AR05

Tijdens deze rondreis doen we een hoogwoestijnexploratie in noord-
westelijk Argentinië. We doorkruisen landschappen van woeste ber-
gen en dalen, kleurrijke ravijnen, oneindige zoutvlaktes en vruchtbare 
wijngaarden. We vinden er ook een wereld rijk aan cultuur, want het 
is hier dat de versmelting van het Incarijk en de Spaanse koloniale 
cultuur plaatsvond.

Dag 1 BRUSSEL – BUENOS AIRES

We vertrekken vanuit Brussel naar Buenos Aires. 

Dag 2 BUENOS AIRES

‘s Morgens komen we aan op de internationale luchthaven van 

Buenos Aires en nemen we de transfer naar het stijlvolle vijfsterren 

HOTEL MADERO. We lunchen we in het hotel vooraleer we kennis-

maken met de Argentijnse hoofdstad en haar inwoners, de Porteños. 

We gaan op stap in de bruisende oude volkswijken. We beginnen in 

de 19de-eeuwse Italiaanse havenwijk La Boca, de thuisbasis van de 

Boca Juniors en bovendien de plaats waar de tango werd geboren. 

We wandelen langs de felgekleurde golfplaten huizen die het han-

delsmerk van deze buurt zijn geworden. In het gezellige straatje 

Caminito snuisteren we tussen schilderijtjes en andere ambachtelijke 

voorwerpen van lokale kunstenaars. Tegen het middaguur kiezen we 

een stemmig restaurantje uit en zijn we vrij om te lunchen. Achteraf 

bezoeken we San Telmo, de oudste wijk van Buenos Aires, met haar 

19de-eeuwse architectuur, restaurantjes, antiekwinkels en befaamde 

tangoclubs. Het beroemdste plein van de stad is ongetwijfeld Plaza 

de Mayo met het presidentiële paleis, ook wel Casa Rosada of Roze 

Huis genoemd. Nadien is er nog even vrije tijd om de buurt rond ons 

hotel te verkennen. ‘s Avonds dineren we in een van de restaurants 

in Puerto Madero en overnachten we in het hotel. (L,D)

Dag 3 BUENOS AIRES – SALTA

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor onze 

binnenlandse vlucht naar Salta. Afhankelijk van het vluchtschema 

lunchen we in Buenos Aires of in Salta. In de ongekroonde hoofdstad 

van het noordelijke deel van Argentinië waant men zich in de tijd van 

de conquistadores. Het is de stad van generaal Güemes, die hier ge-

durende de onafhankelijkheidsoorlog een gaucholeger samenstelde 

en aan het begin van de vorige eeuw maar liefst zeven Spaanse 

aanvallen met succes wist af te slaan. Een van de hoofdattracties 

van de stad is haar gedenkteken en het uiterlijke kenmerk van de 

Salteños is nog steeds de roodzwarte poncho van de gauchos. Het 

centrale plein Plaza 9 de Julio en het Cabildo of Raadhuis zijn hier 

qua architectuur en historische betekenis de interessantste van het 

land. We dineren en overnachten in het moderne DESIGN SUITES 

SALTA. (O,L,D)

Dag 4 SALTA – PURMAMARCA

Na het ontbijt rijden we noordwaarts. Naarmate we de beroemde 

Quebrada de Humahuaca naderen, ondergaat het landschap een in-

drukwekkende gedaanteverandering. Dit bergachtige landschap werd 

door Unesco opgenomen als Wereldnatuurgoed en wordt ook wel de 

Vallei van de Schilders genoemd. De bergen lijken als bij wonder van 

kleur te veranderen afhankelijk van het tijdstip van de dag. In deze 

omgeving zijn er tal van traditionele plaatsjes waar de koloniale en 

inheemse invloeden in de loop van honderden jaren met elkaar zijn 

vermengd. Je vindt er adobehuizen, bonte indianenmarkten, kerken 

en lemen steegjes uit de eerste eeuwen van de Spaanse overheer-

sing. We lunchen onderweg. In Tilcara brengen we nog een bezoek 

aan El Pucará, een versterkte pre-Inca nederzetting. Onze dag eindigt 

in Purmamarca, een pittoresk indianendorpje. We dineren en over-

nachten in het traditionele HOTEL LA COMARCA. (O,L,D)

Dag 5 PURMAMARCA – SALINAS GRANDES – SALTA

Bij zonsopgang genieten we van de harmonieuze kleuren van de 

betoverende Cerro de los Siete Colores of de zevenkleurige berg. 

Na het ontbijt beginnen we aan onze tocht doorheen het mythische 

landschap van de Puna of het dak van Zuid-Amerika, een gigantische 

hoogvlakte die zich uitstrekt tot de grens met Bolivië en Chili. Een 

indrukwekkende rit langs de bergpas Cuesta del Lipán leidt ons door 

een onwezenlijk en desolaat landschap met uitzicht op de sneeuwber-

gen van de Andes. Aan de horizon ligt de zoutvlakte Salinas Grandes 

te trillen in de zon. In deze prachtige omgeving genieten we van 

onze picknicklunch. Na een lichte wandeling over deze ‘salar’ keren 

we terug naar Purmamarca. We rijden verder naar Salta, hoofdstad 

van de gelijknamige provincie. Bij aankomst in Salta begeven we 

ons naar het MAAM of Museo de Arqueología de Alta Montaña. Het 

hele noordwesten van Argentinië was een verre uithoek van het Inca-

imperium en voor de Inca’s waren de hoogste sneeuwbergen heilig. 

In 1999 is op een van de Andespieken een kinderoffer met gouden 

grafgiften ontdekt; deze vondst prijkt nu in het MAAM. We dineren in 
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een lokaal restaurant en overnachten in het DESIGN SUITES SALTA. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 6 SALTA – CAFAYATE 

Na het ontbijt verlaten we Salta en rijden we zuidwaarts naar 

Cafayate door de 90 km lange Quebrada de las Conchas, een bochtig 

droomlandschap met een onbeschrijflijk kleurenspel. Water en wind 

hebben in dit rivierdal als het ware geologische wonderen geboet-

seerd, waaronder de veelkleurige bergwanden en rotsformaties die 

namen kregen als ‘El Obelisco’, ‘El Anfiteatro’ en ‘La Garganta del 

Diablo’. Als we dichter bij Cafayate komen, zien we het landschap al-

weer ingrijpend veranderen. We begeven ons in een vlak gebied van 

uitgestrekte wijngaarden, een oase van groen en rust en de hoofd-

stad van de witte wijn. Het leven in dit neokoloniale stadje speelt zich 

zoals gewoonlijk af rondom het Plaza Principal, het gezellige centrale 

plein met restaurants, bodega’s en winkeltjes. Bij aankomst lunchen 

we in het stijlvolle en prachtig gelegen PATIOS DE CAFAYATE HOTEL 

& SPA. In de namiddag brengen we een bezoek aan een wijngaard 

waar we proeven van de plaatselijke Torronteswijn. Voor het diner 

maken we nog een ontspannende wandeling in dit prachtige kader. 

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

Dag 7 CAFAYATE – SALTA – IGUAZÚ

Na het ontbijt rijden we terug naar Salta door de Quebrada de las 

Conchas. We ontvangen een picknicklunch en worden in de namid-

dag overgebracht naar de luchthaven voor vertrek per lijnvlucht 

naar Iguazú. We dineren en overnachten in het SHERATON IGUAZÚ 

RESORT & SPA, uniek gelegen zodat we als eersten kunnen opduiken 

voor het beste uitzicht op de watervallen. (O,picknicklunch,D)

Dag 8 IGUAZÚ 

Vandaag ontdekken we na het ontbijt het unieke natuurpark aan 

de Argentijnse zijde. Korte wandelingen over houten plankenvloeren 

leiden ons naar reusachtige, leem-meesleurende beken en brengen 

ons tot aan de strategische punten. De 275 watervallen van Iguazú 

vormen een brede waaier en storten zich met een apocalyptisch 

gebulder gemiddeld 70 m naar beneden. Door de kracht van deze 

immense waterketel zijn de watervallen blijvend in een mysterieus 

wasemgordijn gehuld, wat meestal gepaard gaat met de speelse 

kleuren van een regenboog. Bij de Garganta del Diablo-waterval, wat 

zoveel betekent als ‘keel van de duivel’, lijkt het alsof het water op 

oorverdovende wijze naar het diepste der aarde wordt gezogen. Ook 

na de lunch nemen we volop de tijd om van deze prachtige omgeving 

te genieten. We dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

OPMERKING
In Iguazú kan er facultatief een boottocht langs en een helikopter-
vlucht boven de watervallen gemaakt worden. Deze activiteiten zijn 
ter plaatse te reserveren en te betalen. Prijs boottocht: ongeveer  
60 USD, prijs helikoptervlucht: ongeveer 145 USD. Prijzen per per-
soon en steeds onder voorbehoud van wijziging.

Dag 9 IGUAZÚ – BUENOS AIRES

Na het ontbijt vertrekken we in de richting van de Braziliaanse grens. 

Vanop Braziliaanse bodem bieden de immense watersluiers een schit-

terende kennismaking met dit natuurwonder. Slechts vijf van de 275 

watervallen van Iguazú behoren tot Brazilië, maar van hieruit krijgen 

we een indrukwekkend uitzicht over bijna de volledige breedte van de 

watervallen, die zich uitstrekken over wel 2,7 km. De kans is groot 

dat we op onze wandeling langsheen de waterval door de wasbeer-

achtige coati worden verwelkomd. Aan beide kanten van de rivier 

ligt een weelderige jungle waar zo’n 400 soorten prachtig gekleurde 

exotische vogels van de ene naar de andere boomkruin fladderen. 

Het klimaat is ook ideaal voor de talrijke vlindersoorten die we hier 

aantreffen. Na de lunch in een typische ‘churrascaria’ in Brazilië rij-

den we naar de luchthaven voor onze vlucht terug naar Buenos Aires. 

We overnachten in het HOTEL MADERO. (O,L)

Dag 10  BUENOS AIRES

De dag start met een heerlijk ontbijt. Buenos Aires is een stijlvolle 

en uiterst charmante stad waar elk van de 45 barrios of wijken haar 

eigen verhaal vertelt. Vandaag maken we een stadsrondrit doorheen 

de rijke noordelijke wijken, zoals het residentiële Palermo met zijn 

brede boulevards en villa’s omgeven door groene parken. We maken 

een wandeling door de botanische tuin, langs het nationale poloter-

rein en het planetarium. In Recoleta vinden we dan weer de mooiste 
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interieurwinkels, kunstgalerieën, de meest prestigieuze modehuizen 

en restaurants. Een absolute must is natuurlijk ook een bezoek aan 

het Cementerio de la Recoleta, de plaats waar Evita Perón begraven 

ligt. Daarna is er nog even vrije tijd om de buurt rond ons hotel te 

verkennen. Deze avond dineren we in typisch Argentijnse sfeer. Op de 

passionele tonen van de tango, toont de Argentijn zijn diepste emo-

ties. Beslist een niet te missen ervaring in deze stad! We overnachten 

in het hotel. (O,D)

Dag 11 BUENOS AIRES – USHUAIA: TIERRA DEL FUEGO

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor onze 

vlucht naar Ushuaia, de zuidelijkste stad ter wereld. Bij aankomst 

ontvangen we een lunchbox en brengt de bus ons naar het einde van 

de Ruta 3. We rijden langs de ruim 3000 km lange weg van Buenos 

Aires naar Ushuaia en nog een stukje verder door het Nationaal Park 

Tierra del Fuego, waar de weg uiteindelijk doodloopt in de baai van 

Lapatía ... het einde van de wereld. Vuurland is dicht bebost met beu-

ken en kent een subarctische vegetatie. Het is hier heerlijk wandelen 

tussen de besneeuwde uitlopers van de Andes die hier voorgoed in 

zee verdwijnen. De alomtegenwoordige stilte vormt een waar para-

dijs voor natuurgenieters. Tijdens het diner proeven we van de lokale 

specialiteiten van Ushuaia. We overnachten in het prachtig gelegen 

LOS CAUQUENES HOTEL. (O,picknicklunch,D)

Dag 12 USHUAIA: BEAGLEKANAAL

Na het ontbijt varen we langs de kenmerkende vuurtoren het ijzige 

Beaglekanaal op, de meest zuidelijke baai ter wereld en toegangs-

poort tot het fascinerende Antarctica. We maken kennis met twee 

soorten zeeleeuwen die van het Los Lobos eiland hun thuis gemaakt 

hebben. Deze dieren, die enkel in Vuurland voorkomen, onderschei-

den zich van hun soortgenoten door hun duidelijk zichtbare oortjes. 

Vanop de boot observeren we een omvangrijke kolonie blauwoog-

aalscholvers, de majestueuze wenkbrauwalbatrossen en diverse 

meeuwensoorten op Bird Island. Afhankelijk van de weersomstan-

digheden kan de routing van deze cruisetocht gewijzigd worden. We 

lunchen in een lokaal restaurant. Daarna brengen we nog een kort 

bezoek aan de Presidio de Ushuaia, de legendarische gevangenis 

die aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van Ushuaia. 

Sinds 1884 werden de veroordeelden naar the Jail verbannen en 

tot levenslange arbeid veroordeeld. Ook het maritiem museum is 

ondergebracht in het gevangenisgebouw. Hier krijgen we een over-

zicht van de wetenschappelijke expedities in Vuurland. We dineren 

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

Dag 13 USHUAIA – EL CALAFATE: LAGO ROCA

Na het ontbijt worden we vandaag overgebracht naar de luchthaven 

voor onze vlucht naar El Calafate, een klein stadje in het meest spec-

taculaire berggebied van Argentinië. Na aankomst rijden we naar het 

zuidelijkste deel van Nationaal Park Los Glaciares. Op een afstand 

van enkele tientallen kilometers ondergaat het schrale landschap een 

indrukwekkende gedaantewisseling. Dit is namelijk de overgangszo-

ne tussen de groene Patagonische bossen en de droge Patagonische 

steppe. Onderweg houden we halt bij Lago Roca, een van de vele 

armen van het immense Lago Argentino en een aantal kleinere plas-

sen waar flamingo’s zich thuis voelen. We genieten van een onwaar-

schijnlijk decor van azuurblauw water waarin de besneeuwde toppen 

van het Andesgebergte zich weerspiegelen. We dineren in een typi-

sche estancia, een schapenranch waar ze een uitstekende ‘cordero’ 

bereiden. We maken hier een wandeling in de oase van rust. De weg 

brengt ons langsheen het meer, omringd door hoge bergen en prach-

tige bossen die pronken te midden van deze natuurpracht. Hier kan 

ook een tochtje per paard georganiseerd worden, waarbij een van de 

gauchos ons vergezelt tijdens een wandeling langsheen het meer. 

We overnachten in het centraal gelegen HOTEL KOSTEN AIKE (O,D)

Dag 14 EL CALAFATE: PERITO MORENO

Na het ontbijt rijden we het indrukwekkende Andesgebergte tege-

moet. Aan de voet van de bekende Perito Moreno-gletsjer nemen we 

een motorboot, die ons op de Brazo Rico naar de andere kant van het 

meer brengt. We varen langs steile gletsjerwanden van gemiddeld  

60 m hoog. Hier wacht ons een uniek avontuur: met behulp van 

ijzeren pinnen die worden vastgehecht op onze schoenzolen vertrek-

ken we op een trekking op de gletsjer en wandelen we over de gi-

gantische ijsformatie die het Lago Argentino in twee niveaus verdeelt. 

Voor de gletsjertrekking op de Perito Moreno bedraagt de maximum 

leeftijd strikt 65 jaar, ongeacht de fysieke conditie. Er wordt een 

alternatieve wandeling en boottocht langs de Perito Moreno voorzien. 

Daarna genieten we van een picknicklunch. Na deze sensationele 

tocht steken we terug het meer over en bereiken we het punt van-

waar we de gletsjer van dichtbij kunnen bewonderen. Als een van de 

weinige gletsjers ter wereld die nog aangroeit, troont hij majestueus 

boven het smaragdgroene meer. Tegen de avond keren we terug naar 

El Calafate. We dineren in een van de gezelligste restaurants van het 

stadje en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 15 EL CALAFATE: UPSALA- & SPEGAZZINI-GLETSJERS – BUENOS AIRES

Vandaag rijden we  na het ontbijt naar de haven van Punta Bandera 

voor een fascinerende daguitstap met een catamaran naar de meest 

noordelijke arm van het 400 km lange Argentino meer. Tientallen 

gletsjers monden uit in dit turkooizen groene meer dat deel uit-

maakt van het Nationaal Gletsjerpark, door Unesco opgenomen 

als wereldpatrimonium. Als het kanaal niet wordt afgesloten door 

enorme ijsbergen varen we langsheen de kristalkleurige ijswanden 

van de Upsala, de grootste gletsjer van het zuidelijke halfrond, die 

zich uitstrekt over een oppervlakte van meer dan 550 km². Een on-

wezenlijk en oogverblindend spektakel van reusachtige ijssculpturen 

in alle mogelijke tinten van sneeuwwit tot diepblauw. Als we niet 

langs het kanaal kunnen varen, laveren we naar de Onelli-lagune 

vanwaar we een prachtig uitzicht hebben over de Onelli-, Agassiz- 

en Bolado-gletsjers. Een andere mogelijkheid is een exploratie van 

de Spegazzini-gletsjer. De vaarroute wordt aangepast in functie van 

de weersomstandigheden en bereikbaarheid. Na onze picknicklunch 

keren we na deze onvergetelijke ervaring in de late namiddag terug 

naar El Calafate voor onze vlucht terug naar Buenos Aires. We over-

nachten in HOTEL MADERO. (O,picknicklunch)

Dag 16 BUENOS AIRES – BRUSSEL 

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor de 

internationale retourvlucht van Buenos Aires naar Brussel. (O)

Dag 17  BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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A R G E N T I N I Ë

HOTELS

VOOR AR01-03
Dag 2-3, 11-12, 15 BUENOS AIRES 

HOTEL MADERO (*****/°°°°°) 

www.hotelmadero.com 

Dag 4 PENÍNSULA VALDÉS 

FARO PUNTA DELGADA HOTEL DE CAMPO (***/°°°)

www.puntadelgada.com 

Dag 5 PUERTO MADRYN 

RAYENTRAY HOTEL (*****/°°°°) 

www.cadenarayentray.com.ar

Dag 6-7 USHUAIA

LOS CAUQUENES HOTEL (*****/°°°°°)

www.loscauquenes.com

Dag 8-9-10 EL CALAFATE 

KOSTEN AIKE HOTEL (****/°°°°) 

www.kostenaike.com.ar

Dag 13-14 IGUAZÚ 

SHERATON IGUAZÚ RESORT & SPA (*****/°°°°+)

www.sheratoniguazu.com

VOOR AR04 & AR05
Dag 2, 9-10, 15 BUENOS AIRES 

HOTEL MADERO (*****/°°°°°) 

www.hotelmadero.com 

Dag 3, 5 SALTA

DESIGN SUITES SALTA (****/°°°°)

www.designsuites.com

Dag 4 PURMAMARCA 

HOTEL LA COMARCA (nvt/°°°)

www.lacomarcahotel.com.ar

Dag 6 CAFAYATE 

PATIOS DE CAFAYATE HOTEL & SPA (*****/°°°°+)

www.patiosdecafayate.com

Dag 7-8 IGUAZÚ 

SHERATON IGUAZÚ RESORT & SPA (*****/°°°°+)

www.sheratoniguazu.com

Dag 11-12 USHUAIA

LOS CAUQUENES HOTEL (*****/°°°°°)

www.loscauquenes.com

Dag 13-14 EL CALAFATE 

HOTEL KOSTEN AIKE (****/°°°°) 

www.kostenaike.com.ar

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be 

*=officiële categorie Argentinië / °=beoordeling ada

■  Er wordt tijdens deze rondreis beroep gedaan op heel wat binnenland-

se vluchten. De vluchtschema’s kunnen na publicatie van de brochure 

nog wijzigen. Ook onvoorziene plaatselijke weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al 

het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen, maar enige flexibiliteit is steeds vereist.

■  Op de binnenlandse vluchten wordt er per persoon maximum 15 kg 

toegestaan, handbagage is beperkt tot vijf kg. De overige bagage 

kan in een aparte tas worden achtergelaten in het Madero Hotel te 

Buenos Aires, meer informatie ter plaatse.

■  Aangezien we verschillende klimaatgordels doorkruisen, met een 

tropisch klimaat in het noorden en een koud klimaat in het zuiden, 

is aangepaste kledij een absolute must. We raden aan om wind-

dichte kledij mee te nemen voor in Patagonië. Voor de wandelin-

gen raden we bovendien aangepaste schoenen aan. 

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.

■  Voor de gletsjertrekking op de Perito Moreno bedraagt de maxi-

mum leeftijd 65 jaar. Alle personen ouder dan 65 jaar zijn uit-

gesloten van deelname, ongeacht de fysieke conditie. Er wordt 

een alternatieve wandeling en boottocht langs de Perito Moreno 

gletsjer voorzien.

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

gegarandeerd worden.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



AUSTRA L I Ë
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Grampians NP

Alice Springs

Port Campbell

Freycinet
Cradle Mountain

LACH VAN DE KOOKABURRA
23-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 TA03 15.02.18 09.03.18 ■

18 TA01 11.10.18 02.11.18 ♦
18 TA02 01.11.18 23.11.18 ♦
18 TA03 14.02.19 08.03.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden  
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 11.650
1-persoonskamer: € 13.650
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A U S T R A L I Ë

Dag 1-2 BRUSSEL – SYDNEY 

We vertrekken vanuit Brussel naar Sydney. 

Dag 3 SYDNEY: HAVEN-CRUISE & STADSWANDELING

’s Ochtends komen we aan op de luchthaven van Sydney. Deze le-

vendige en boeiende metropool vibreert op de golven van de sterke 

gemeenschapsband en de vriendschappelijke, informele omgang tus-

sen de mensen. We nemen de transfer naar het RYDGES SYDNEY 

CENTRAL HOTEL voor een verkwikkende vrije ochtend. Wie wenst kan 

nog ontbijten. Op de middag wandelen we via de sfeervolle winkeltjes 

en koffiehuizen van Queen Victoria Building naar het populaire Darling 

Harbour complex. Vervolgens wandelen we naar Circular Quay waar 

we lunchen in een lokaal restaurant aan het water. Daarna maken we 

een relaxte havencruise. Vanop het water maken we op een andere 

manier kennis met de boeiende stad en laten we de indrukwekkende 

skyline aan ons voorbijglijden. Op Bennelong Point zien we de als 

zeilen gebolde daken van het bekendste gebouw van Australie: het 

Opera House. Daarna dompelen we ons onder in deze stad tijdens 

een ontspannende stadswandeling. In de historische wijk The Rocks 

ontdekken we in de achterstraatjes de oudste huisjes, 19de-eeuwse 

winkeltjes, traditionele pubs van Sydney en ook de historische pakhui-

zen en zandstenen kerkjes van Millers Point. We dineren in een lokaal 

restaurant en overnachten in ons hotel. (O,L,D)

Dag 4 SYDNEY: SUBURBS & CITY

Na een stevig ontbijt trekken we er de hele dag te voet op uit tijdens 

een afwisselende stadswandeling en maken we ook gebruik van de 

metro. We ontdekken Sydney in al haar facetten. We verkennen onder 

andere de overdekte Paddy’s Market en China Town. Ook een bezoekje 

aan de mooie Botanische tuinen en Macquarie Chair mag niet ontbre-

ken. Verder maken we ook kennis met Hyde Park, Martin Place en 

de Strand Arcades. We lunchen en dineren in een lokaal restaurant. 

Overnachten doen we in ons hotel. (O,L,D)

Dag 5 SYDNEY: BLUE MOUNTAINS NATIONAL PARK

Vandaag dompelen we ons na het ontbijt onder in de unieke wereld 

van het Blue Mountains National Park. Het vormt als het ware een 

scheidingsmuur tussen de dichtbevolkte kustvlakten met mooie stran-

den en het vlakke, ruige binnenland van Australië. De Blue Mountains 

zelf kregen hun naam omwille van de blauwe nevel die de eucalyptus-

bossen omsluiert. Voorzien van goede wandelschoenen en afhankelijk 

van het weer, maken we een mooie wandeling door de Jamieson en 

Grose Valley, ver weg van de toeristenmassa’s. We genieten van de 

spectaculaire wildernis met magnifieke canyons, watervallen en een 

overvloed aan vogels. Met wat geluk spotten we enkele wilde kangoe-

roes. Picknicklunch. Na deze geologische wandeling bewonderen we 

de opmerkelijke rotsformatie ‘The Three Sisters’. We keren terug naar 

Sydney voor het diner en overnachting in ons hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 SYDNEY – CAIRNS – PORT DOUGLAS

Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Cairns. 

Meteen na aankomst in de Sunshine State Queensland trekken we 

richting Port Douglas waar we dineren en overnachten in het mooie 

MANTRA PORTSEA HOTEL. (O,D)

Dag 7 PORT DOUGLAS: MOSSMAN GORGE

Na het ontbijt ontdekken we de diepgroene omgeving van Port Douglas 

en Mossman Gorge, een ecosysteem met een ongekende rijkdom. 

Majestueuze bomen, lianen, klimplanten, mossen en de imponerende 

geluiden van ontelbare junglebewoners creëren hier een ware sprook-

jeswereld. We ontmoeten er onze Aboriginal gidsen die nog steeds de 

tradities van hun voorouders volgen. Na het wegjagen van de kwade 

geesten in een traditionele “smoking ceremony” maken we kennis met 

‘bush tucker’, de inheemse geneeskrachtige en/of eetbare fauna en 

flora. We wandelen door het heilige land van de Kuku Yalanji en luiste-

ren naar de boeiende verhalen over het regenwoud en de voorouders. 

Lunch in een lokaal restaurant. ‘s Namiddags maken we een ontspan-

nende riviercruise op de Daintree rivier en proberen we aan de oevers 

krokodillen te spotten. Hierna keren we terug naar Port Douglas. We 

dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 8 PORT DOUGLAS: GREAT BARRIER REEF – CAIRNS

Na het ontbijt en de check-out gaan we aan boord van onze privéca-

tamaran die ons naar het wereldberoemde Great Barrier Reef brengt, 

een van de zeven natuurwonderen van onze planeet. Deze trots van 

iedere Australiër is een must voor elke bezoeker en snorkelfanaat 

(snorkelmateriaal en wetsuits zijn aanwezig aan boord). De grillige 

vormen van immense koralen en een bont allegaartje van krioelende 

vissoorten en zeeschildpadden in een kleurrijke waaier van azuurblauw 

tot roze zijn de ingrediënten van een fantastische onderwaterwereld. 

We genieten van een buffetlunch aan boord. We ontschepen in Cairns 

en rijden naar het RYDGES ESPLANADE HOTEL voor het diner en onze 

overnachting. (O,L,D)

Dag 9 CAIRNS – AYERS ROCK 

Vandaag moeten we vroeg uit de veren voor onze transfer naar de 

luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Ayers Rock. Het ho-

BOEIENDE METROPOLEN
Sydney: stadsverkenning te voet, per boot en per metro

Melbourne: stadswandeling

PRACHTIGE & CONTRASTERENDE FAUNA & FLORA
Blue Mountains Nationaal Park

Great Ocean Road

Grampians Nationaal Park

Wombats, quolls en Tasmaanse duivels

Koala’s, wallabies, kangoeroes en emoes

Wattarka Nationaal Park met Kings Canyon

ONGEREPT & BETOVEREND TASMANIË
Mount Field Nationaal Park

East Coast Escape Route

Freycinet Nationaal Park

Cradle Mountain Nationaal Park

ABORIGINAL-CULTUUR
Uluru (Ayers Rock) en Kata Tjuta (The Olgas)

Wandeling met Aboriginal gids 

GREAT BARRIER REEF PER PRIVÉCATAMARAN

VOLPENSION (Uitgezonderd de lunch op dag 6)
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A U S T R A L I Ë
tel voorziet een ontbijtbox. Bij aankomst brengen we een bezoek 

aan de Olga’s, die samen met Ayers Rock deel uitmaken van Uluru 

National Park. De Aboriginals zagen deze 36 kleine, roodkleurige 

monolieten als versteende hoofden. Daarom kregen ze de klinkende 

naam Kata Tjuta. Na onze wandeling rijden we terug richting Uluru 

en maken we nog een laatste stop aan deze mysterieuze monoliet. 

Na de lunch bezoeken we de rode zandsteenrots Uluru. In werke-

lijkheid blijkt de schijnbaar gave oppervlakte een rijke verzameling 

van kloven, holen, spleten en groeven te bevatten. De Aboriginals 

beschouwen zichzelf als bewakers van dit geologische wonder dat 

zij van hun voorouders hebben geërfd. Tijdens onze wandeling aan 

deze wereldberoemde monoliet komen we langs enkele belangrijke 

Aboriginal plaatsen. We komen voorbij de Mutitjulu waterput en 

bewonderen eeuwenoude rotsschilderingen die de voorouders hier 

hebben achtergelaten. We dineren en overnachten in het DESERT 

GARDENS HOTEL. (Ontbijtbox, L,D)

Dag 10 AYERS ROCK – KINGS CANYON

We genieten van ons ontbijt en zetten daarna onze ontdekking van de 

Red Centre verder op weg naar Kings Canyon. We houden halt in Curtis 

Springs en aan het uitkijkpunt op Mount Connor. Onderweg genieten 

we van onze picknicklunch. In de vroege namiddag komen we aan 

in Kings Canyon. De Kings Creek rivier sleet deze Australische Grand 

Canyon in de loop der tijden helemaal uit. We maken in de namiddag 

een wandeling om de spectaculaire zonsondergang te bewonderen. We 

genieten van de imponerende schoonheid van dit gebied. De bijen-

korfachtige rotsformaties van de ‘Lost City’ leiden ons naar de steile, 

loodrechte Kings Canyon wand die met een enorme schaaf lijkt te zijn 

afgevlakt. We dineren en overnachten in het KINGS CANYON RESORT. 

(O, picknicklunch,D)

Dag 11 KINGS CANYON – ALICE SPRINGS

Na het ontbijt zetten we koers richting Alice Springs, de hoofdstad van 

de Red Centre. Lunch. Onderweg ontdekken we de mooie Western 

MacDonnell Ranges en houden we halt in Ormiston Gorge, de Ochre 

Pits en indien de tijd het toelaat, Simpsons Gap. We komen aan in Alice 

Springs in de vooravond en dineren en overnachten in het DOUBLE 

TREE BY HILTON HOTEL. (O,L,D)

Dag 12 ALICE SPRINGS – MELBOURNE - GRAMPIANS

We nemen na het ontbijt nog een kijkje bij de Royal Flying Doctors 

Service en de School of the Air. Hierna rijden we naar de luchthaven 

voor onze binnenlandse vlucht naar Melbourne. Bij aankomst rijden 

we richting het Grampians National Park. We nemen onze intrek in de 

KOOKABURRA MOTOR LODGE. We dineren in een lokaal restaurant en 

overnachten in het hotel. (O,D)

Dag 13 GRAMPIANS NATIONAL PARK

We trekken er vandaag de hele dag op uit om na het ontbijt volop 

te genieten van de hele omringende wildernis van onder andere de 

ravijnen van de Wonderland Range, Reeds Lookout, the Balconies en 

Boroka Lookout. De bizarre zandsteenformaties en de diepe, groene 

bergkloven, begroeid met varens en onderbroken door donderende wa-

tervallen en spectaculaire bergpieken, zijn een lust voor het oog. Het 

vrolijke gezang van kookaburras en papegaaien vult de lucht. Tijdens 

onze wandelingen zoeken we een plekje uit om onze picknicklunch 

op te eten. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het 

hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 14 GRAMPIANS NATIONAL PARK – PORT CAMPBELL

Na een lekker ontbijt gaan we verder met onze ontdekking in het zui-

delijke gedeelte van Grampians National Park. We genieten van het uit-

zicht op Mount Abrupt en de mooie landelijke omgeving van Dunkeld. 

Hierna rijden we langs een van de mooiste kustwegen van Australië: de 

beroemde Great Ocean Road.  Deze meer dan 250 km lange weg werd 

destijds aangelegd om de slachtoffers van WOI te herdenken. We rijden 

via Warrnambool, Logan Beach en de Tower Hill vulkaankrater naar 

Port Campbell. Picknicklunch onderweg. In de namiddag bewonderen 

we nog de rotsformaties van de The Grotto en London Bridge. We 

dineren in een lokaal restaurant en overnachten in de GREAT OCEAN 

ROAD MOTOR INN. (O,picknicklunch, D)

Dag 15 PORT CAMPBELL – MELBOURNE

Na het ontbijt zetten we onze weg verder langs de Great Ocean Road 

die ons vandaag voert  langs de beroemde, door de zee uitgeslepen, 

rotsformaties van het Port Campbell National Park en de boegbeelden 

van deze beroemde kustweg: de Twelve Apostles en Loch Ard Gorge. 

Achter elke bocht wacht ons als het ware een nieuwe verrassing met 

aan de ene kant prachtige uitzichten over de wilde kustlijn, met mooie 

surfstranden en gezellige kustdorpjes en aan de andere kant dichtbe-

groeid regenwoud. We nemen even de tijd om Apollo Bay te ontdekken 

en genieten van een lekkere lunch. Hierna rijden we richting Melbourne 

waar we dineren en overnachten in het CLARION SUITES GATEWAY 

HOTEL. (O,L,D)

DE TROTS VAN HET RODE HART

In 1873 bereikte William Goss als eerste blanke Ayers 
Rock. Hij noemde het fenomeen naar de toenmalige Zuid-
Australische premier Sir Henry Ayers. De gigantische rots, 
door de Aboriginals Uluru genoemd, is hét herkenningspunt te 
midden van het roodachtige woestijngebied. Enerzijds wordt 
Uluru, 348 m boven de vlakte uitrijzend en met een omtrek 
van 9.5 km, omschreven als een mammoetachtige monoliet. 
Anderzijds wordt hij aanzien als een door erosie afgesleten en 
gladgeschuurde top van een oeroude berg. Hoewel de wanden 
van op afstand glad en ontoegankelijk lijken, herbergt dit feno-
meen ontelbare grotten en holen. De oerbewoners versierden 
deze grotten met rotsschilderingen om educatieve, rituele en in-
formatieve redenen. De huidige Aboriginals beschouwen Uluru 
nog steeds als een heilige plaats. Samen met de Olga’s, ook 
Kata Tjuta genaamd, behoort Uluru tot het 132.566 ha groot 
gebied dat in 1958 tot Uluru Nationaal Park werd uitgeroepen. 
Na een juridische veldslag werden in 1985 de oorspronkelijke 
Aboriginal eigenaars tot de eigenaars uitgeroepen. Dat zadelde 
hen wel op met de verplichting om het gebied rond Kata Tjuta 
en Uluru voor 99 jaar aan het Australian Nationaal Park and 
Wildlife Center te verpachten, voor een jaarlijkse vergoeding 
van 75.000 dollar en 20% op de inkomgelden. Als de on-
dergaande zon de rots onderdompelt in een steeds wijzigend 
kleurenpalet kunnen we ons levendig voorstellen waarom de 
Trots van het Rode Hart zolang het voorwerp van een hard 
rechtbankgevecht was.
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A U S T R A L I Ë
Dag 16 MELBOURNE – HOBART

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor de 

vlucht naar Hobart, gelegen op het prachtige eiland Tasmanië. Ons 

Tasmaans avontuur kan beginnen. Via kleine Victoriaanse dorpjes en 

landelijke wijngaarden bereiken we de fiere hoofdstad van Tasmanië 

aan de voet van de imposante Mount Wellington. Niet toevallig is deze 

prachtige stad, waar vissersboten, zeiljachten en ijsbrekers dobberen 

in de Victoria- en Constitution dokken, het eindpunt van de zeilrace 

Sydney-Hobart. Karaktervolle, historische pakhuizen pronken in het 

vroegere economische hart van de stad. Na de lunch maken we een 

verkennende stadswandeling in en rond Battery Point. We dineren en 

overnachten in THE OLD WOOLSTORE. (O,L,D)

Dag 17 HOBART – EAST COAST – RICHMOND – FREYCINET NATIONAL 

PARK

Na het ontbijt voert de East Coast Escape Route ons tot in Freycinet 

National Park. Onderweg bezoeken we het Bonorong Wildlife 

Sanctuary waar geprobeerd wordt enkele inheemse en met uitsterven 

bedreigde diersoorten te beschermen. Hier vinden we onder andere de 

Tasmaanse Duivel, de quoll of buidelmarter, wombat en de Eastern 

Grey kangoeroe. Onze volgende stop is Richmond, een klein traditio-

neel gehucht waar de beruchte gevangenis de zwaarste criminelen van 

de kolonie moest temmen. We genieten van onze lunch in een lokaal 

restaurant. Vervolgens brengt de rit ons langs pittoreske kustdorpjes die 

vroeger fungeerden als belangrijke transithavens voor tin en steenkool. 

We rijden langs Orford met de beruchte ‘Convict Trail’ of ‘pad van de 

strafkolonisten’. Aan Shelly Beach maken we een korte wandeling. We 

logeren in de mooi gelegen FREYCINET LODGE, waar we ook dineren. 

(O,L,D)

Dag 18 FREYCINET NATIONAL PARK & WINEGLASS BAY

De schoonheid van Freycinet’s granieten bergen en witte zandstranden 

bekoort natuurliefhebbers, artiesten en schrijvers. Samen met Mount 

Field is dit het oudste nationale park in Tasmanië. Vandaag trekken we 

er te voet op uit en zien we na het ontbijt een van de mooiste baaien 

ter wereld: Wineglass Bay in het Freycinet National Park. Het azuur-

blauwe water van de Stille Oceaan staat in schril contrast met het ha-

gelwitte zand van de perfect symmetrisch gevormde baai. We lunchen 

in het hotel. In de namiddag verkennen we het lieflijke SleepyBeach 

and Marine Park. Daarna keren we terug naar het hotel om ons op te 

frissen vooraleer we genieten van ons diner in het hotel. (O,L,D)

Dag 19 FREYCINET NATIONAL PARK – CRADLE MOUNTAIN

Op onze tocht naar de bloedmooie Cradle Valley volgen we na het 

ontbijt de Midland Highway naar Launceston en maken we een stop in 

historisch Campbell Town. De productie van wol, zuivel en wijn vormt 

de levenslijn van de provinciale dorpen. Als de tijd het toelaat brengen 

we onderweg een bezoek aan Cataract Gorge in Launceston. We lun-

chen in een lokaal restaurant. Vervolgens gaat onze tocht verder langs 

West Tamar Valley en haar talloze wijngaarden. We overnachten en 

dineren in de sfeervolle CRADLE MOUNTAIN LODGE. (O,L,D)

Dag 20 CRADLE MOUNTAIN – DEVONPORT – FERRY

Na het ontbijt maken we ons op voor een wandeling rond Dove Lake, 

waar weidse uitzichten, steppen en bossen elkaar verdringen in de 

schaduw van Cradle Mountain. Dit stukje werelderfgoed herbergt impo-

sante, donkergroene sprookjesbossen en heidegebieden, de natuurlijke 

habitat van buideldieren zoals wombats en quolls. We lunchen in een 

charmant hotel. We kuieren even door het centrum van Sheffield en 

gaan in de vooravond aan boord van de luxeferry SPIRIT OF TASMANIA 

I, die ons ‘s nachts over de 240 km brede Bass Strait naar Melbourne 

voert. We dineren en overnachten aan boord. (O,L,D)

Dag 21 FERRY – MELBOURNE 

In de vroege ochtend komen we aan in de haven van Melbourne. 

We genieten van een lekker ontbijt in het CLARION SUITES GATEWAY 

HOTEL en nemen even de tijd om ons op te frissen op de kamer. De 

geurige cappuccino strips, trendy winkeltjes en fascinerende architec-

tuur van Hardware Lane, Little Bourke Street, Niagara Lane en andere 

steegjes, dompelen ons dieper onder in een eclectische binnenstad. 

We zien haar statige 19de-eeuwse façades, drukke bazaars, barokke 

galerijen en de modieuze Collins Street. Na onze verrassende lunch in 

een rijdend restaurant, duiken we de sfeervolle Queens Victoria Market 

in voor een voorproefje van wat de multiculturele mengelmoes van 

Melbourne aan lekkers en snuisterijen te bieden heeft. Via Flinders 

Lane, St Pauls Cathedral en Scott Alley bereiken we ten slotte de straa-

tanimatie van de zogeheten ‘buskers’ en de moderne sculpturen van 

Federation Square. Na ons afscheidsdiner keren we terug naar het hotel 

voor onze overnachting. (O,L,D)

Dag 22  MELBOURNE – BRUSSEL

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven van Melbourne 

voor onze retourvlucht naar Brussel. (O)

Dag 23 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

DREAMTIME

De Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, kwa-
men hier 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. Hun grote 
gemeenschappelijke deler is de dreamtime of creation period, 
wat staat voor schepping, heden en toekomst. Het is de periode 
voor het bestaan op aarde, die tegelijkertijd ook het hiernamaals 
is, waar de ongeborenen leven en de doden naar terugkeren. 
In hun dreamtime story vertellen ze het verhaal van de voor-
oudergeesten die van de aarde opstegen als planten, dieren en 
mensen, om de aarde vorm en leven te geven. Later trokken 
ze zich terug in kloven, bergen, rivieren en bomen, maar alle-
maal op duidelijke herkenningspunten die tot op vandaag heilige 
plaatsen zijn. In tegenstelling tot onze legendes, zijn hun voorou-
dergeesten nog belangrijk in iedere levenscyclus. De Aboriginals 
gebruiken geen geschreven taal, maar geven via zang en dans 
hun eigen gewoonten en mythes van generatie op generatie 
door; een niet weg te denken gegeven uit de Aboriginal cultuur.
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A U S T R A L I Ë

HOTELS

Dag 3-4-5 SYDNEY – NIEUWE KEUZE

RYDGES SYDNEY CENTRAL (****/°°°°)

www.rydges.com

Dag 6-7 PORT DOUGLAS – NIEUWE KEUZE

MANTRA PORTSEA (****/°°°°)

www.mantra.com.au

Dag 8 CAIRNS – NIEUWE KEUZE

RYDGES ESPLANADE CAIRNS (****/°°°°)

www.rydges.com

Dag 9 AYERS ROCK

DESERT GARDENS HOTEL (****/°°°°)

www.ayersrockresort.com.au/desert

Dag 10 KINGS CANYON

KINGS CANYON RESORT (****/°°°°)

www.kingscanyonresort.com.au

Dag 11 ALICE SPRINGS – NIEUWE KEUZE

DOUBLE TREE BY HILTON (****/°°°+)

www.doubletree3.hilton.com

Dag 12-13 GRAMPIANS NATIONAAL PARK – NIEUWE KEUZE

KOOKABURRA MOTOR LODGE (***/°°°)

www.kookaburralodge.com.au

Dag 14 PORT CAMPBELL – NIEUWE KEUZE

GREAT OCEAN ROAD MOTOR INN (****/°°°)

www.bestwestern.com.au/port-campbell

Dag 15, 21 MELBOURNE – NIEUWE KEUZE

CLARION SUITES GATEWAY HOTEL (****/°°°°)

www.clarionsuitesgateway.com.au

Dag 16 HOBART

THE OLD WOOLSTORE (****/°°°°)

oldwoolstore.com.au

Dag 17-18 FREYCINET

FREYCINET LODGE (***/°°°°)

www.freycinetlodge.com.au

Dag 19 CRADLE MOUNTAIN NATIONAAL PARK

CRADLE MOUNTAIN LODGE (****/°°°°)

www.cradlemountainlodge.com.au

Dag 20 FERRY DEVONPORT NAAR MELBOURNE

SPIRIT OF TASMANIA I (nvt)

www.spiritoftasmania.com.au

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Australië / °=beoordeling ada

■  Het accent van de reis ligt enerzijds op een kennismaking met 

wereldsteden als Sydney en Melbourne en anderzijds op het be-

zoeken van verschillende nationale parken en eco-systemen in New 

South Wales, Tasmanië, Victoria, Northern Territory en Queensland.

■  Om vermoeiende dagenlange busritten te vermijden, gebeuren 

verre binnenlandse verplaatsingen per vliegtuig. Zo is er meer tijd 

voor excursies.

■  In Australië en Tasmanië nuttigen we de maaltijden in functie van 

het programma. Zo zullen we op sommige dagen gebruik maken 

van diverse ontbijtboxen en picknicklunches om geen tijd te verlie-

zen of de hitte voor te zijn. 

■  In Australië en Tasmanië zijn er niet overal bagagedragers beschik-

baar.

■  Deze reis staat open voor elke leeftijd. Aangezien er regelmatig 

wandelingen worden ingelast, zijn aangepaste kledij en schoenen 

een absolute must. Deze wandelingen werden zorgvuldig geselec-

teerd en kunnen worden gemaakt door iedereen met een normale 

conditie en mobiliteit.

■  Tijdens de overtocht uit Tasmanië verblijven we in een comfortabele 

buitencabine met twee eenpersoonsbedden, een privaat toilet en 

wasgelegenheid.

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

gegarandeerd worden.

■  De Aboriginal gidsen die ons begeleiden in Mossman Gorge zijn 

traditionele mensen met strikte culturele verplichtingen. Bij onvoor-

ziene belangrijke evenementen, zoals ceremonies of sterfgevallen, 

is het mogelijk dat deze excursie niet kan doorgaan. In dit geval zal 

er steeds een volwaardig alternatief aangeboden worden.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



BHUTAN  & 
NEPA L
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Punakha
Thimpu

Paro

Phobjikha
BumthangKathmandu

Nagarkot

Dhulikhel

LAND VAN DE DONDERDRAAK
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 BN01 17.06.18 03.07.18 ♦
18 BN02 21.10.18 06.11.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 8 | max. 16

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.650
1-persoonskamer: € 7.450
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B H U T A N  &  N E P A L

Dag 1 BRUSSEL – KATHMANDU

We vertrekken vanuit Brussel naar Kathmandu. 

Dag 2 KATHMANDU (NEPAL)

Welkom in Nepal ! Na aankomst in de hoofdstad rijden we naar het 

HOTEL YAK & YETI. Na onze lunch wandelen we door Kathmandu, ook 

wel eens de Stad der Tienduizend Tempels genoemd. In het hart van 

de historische stad gonst het van de riksja’s en toeterende taxi’s en 

heilige koeien. Doorheen deze chaos lijkt de mensenmassa zich voort 

te bewegen in een eindeloze, kleurrijke optocht. We bewonderen de 

vele tempels van Kathmandu en kijken toe terwijl de locals hun offer-

gave aan de Goden brengen. Daarna rijden we naar de Yungunheuvel 

met het ruim 2.000 jaar oude heiligdom Swayambhunath. De wap-

perende gebedsvlaggetjes op deze hoogte zijn prachtig om zien, 

maar zijn niet de enige blikvanger! Op de heuvel leven wel 1.000 

apen. Daarom spreekt men ook wel eens over de Apentempel. We 

dineren en overnachten in het HOTEL YAK & YETI. (L,D)

Dag 3 KATHMANDU

Vandaag bezoeken we na het ontbijt Bodnath, het centrum van het 

religieuze en culturele leven van de Tibetaanse boeddhisten in Nepal. 

De massieve stoepa, een van de mooiste en ook de hoogste ter we-

reld, draagt een goudkleurige kubus, waarop de mystieke ogen van 

Boeddha de wereld in de vier windrichtingen aanstaren. Na de lunch 

in een lokaal restaurant reizen we richting Pashupatinath, aan de 

oevers van de Bagmatirivier. Daar staat de allerheiligste Shivatempel 

van Nepal. In dit pelgrimsoord zijn we getuige van het hindoeïsme in 

zijn puurste vorm. De tempel zelf is enkel toegankelijk voor hindoes. 

Gelukkig zijn er in de wijde omtrek rondom andere indringende hin-

doeïstische rituelen die we kunnen bijwonen. Vooral de activiteiten 

rond de ghats, waar de rituele lijkverbrandingen doorgaan, leveren 

een fascinerend schouwspel op. We dineren en overnachten in het 

hotel. (O,L,D)

Dag 4 KATHMANDU – PARO (BHUTAN)

Na het ontbijt nemen we een vlucht naar Paro in Bhutan, een van 

de meest spectaculaire vluchten ter wereld. Bij helder weer hebben 

we een fabelachtig uitzicht op de Himalaya, de Mount Everest en de 

Kanchenjunga. Bij aankomst in Bhutan valt meteen op dat de locals 

nog vaak de nationale kledij dragen. Bijna alle gebouwen zijn nog 

in de typische traditionele stijl opgetrokken en de gevels zijn versierd 

met schilderingen van religieuze symbolen en belangrijke dieren, zo-

als de tijger, draak, olifant en pauw. Paro is een aangenaam stadje 

met bontgekleurde huizen en straten afgezoomd met treurwilgen en 

populieren. De brede, snel stromende rivier Paro snijdt de brede vallei 

in tweeën. We brengen een bezoek aan de Ta Dzong. Dzongs zijn 

voormalige strategische forten die dienst doen als grote kloosters of, 

in het geval van Ta dzong, als Nationaal Museum. Dit sympathieke 

museum herbergt een mooie verzameling religieuze voorwerpen 

en traditioneel textiel. Zo krijgen we een mooi beeld van het nog 

levendige erfgoed van Bhutan. Daarna is het tijd voor een bezoek 

aan Ringpung Dzong. We dineren en overnachten in het NAKSEL 

BOUTIQUE RESORT. (O,L,D)

Dag 5 PARO – BUMTHANG

Deze ochtend vliegen we na ons ontbijt in minder dan een half uur-

tje naar Jakar in Bumthang, het spirituele hart van het koninkrijk. 

Bumthang herbergt enkele van de oudste paleizen, boeddhistische 

tempels en kloosters in Bhutan. We bezoeken Jakar Dzong of 

Dzong van de Witte Vogel, in 1667 gebouwd op de bergrug boven 

Jakar. Met een oppervlakte van 1.500m² is het wellicht de grootste 

dzong van Bhutan. Daarna bezoeken we de 16de eeuwse Tamshing 

Lhakhang met eeuwenoude boeddhistische muurschilderingen. Na de 

lunch rijden we naar Kurje Lhakhang, een van de heiligste plaatsen 

in Bhutan. Ook de Jambay Lhakang, een 7de eeuwse tempel gewijd 

aan de boeddhistische Maitreya staat op het programma. We dineren 

en overnachten in het YUGHARLING HOTEL. (O,L,D)

Dag 6 & 7 BUMTHANG

Vandaag starten we dag met een eenvoudig ontbijt. De festivals in 

Bhutan zijn uitbundig gevierde, plezierige gebeurtenissen, waar de 

piekfijn uitgedoste lokale bevolking met volle teugen van geniet. 

Tegelijkertijd zijn het ook heilige gebeurtenissen, waarmee de be-

volking boze geesten verdrijft en positief karma verzamelt voor het 

volgende jaar. De binnenplaatsen van de dzongs en de tempels ko-

men tot leven als de monniken hun gemaskerde dansen uitvoeren. 

Elke dans heeft zijn eigen spirituele betekenis. Sinds de middeleeu-

wen worden de dansen maar één keer per jaar uitgevoerd en zijn ze 

onveranderd gebleven. De hele dag genieten we van het kleurrijke 

spektakel dat bol staat van symboliek. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O, picknicklunch, D)

Dag 8 BUMTHANG – TRONGSA – PHOBJIKHA VALLEI

Na het ontbijt doorkruisen we de Yotongla Pas (3.470 m) rich-

ting Trongsa, waarbij we onderweg een stop maken bij het 18de 

eeuwse Boeddhistische monument Chendebji Chorten. Trongsa is het 

voorouderlijk huis van de dynastie die nu in het land heerst. Een 

bezoekje aan Trongsa Dzong mag dus zeker niet ontbreken. Al in 

1543 zag een monnik al in dat deze wonderbaarlijke plaats, die 

vanuit alle richtingen vanop vele kilometers afstand zichtbaar was, 

de perfecte plek was voor een heiligdom. Door de eeuwen heen ont-

stond sindsdien een netwerk van binnenkoeren, doorgangen en maar 

BLIKVANGERS
Unieke traditionele festivals in Bhutan

Mountain Flight langs de Himalaya

ONVERWACHTE ONTMOETINGEN
Ritten door minder bekende gebieden

Beleving van een festival met de lokale bevolking

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Tijgernestklooster

Punakha fort of dzong

Pashupatinath tempel in Kathmandu

IMPRESSIONANTE NATUUR
Wandelingen door valleien en rijstvelden

De machtige reuzen van de Himalaya

Ongetemde rivieren en uitgestrekte bossen

Uitzicht over de Himalaya in Dhulikhel & Nagarkot

VOLPENSION
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liefst 25 tempels, allemaal omvat in de grootste dzong van Bhutan. 

We rijden verder over de Pele La Pas (3.420 m) naar de pittoreske 

Phobjikhavallei. Phobjikha is een van de weinige gletsjervalleien in 

Bhutan en is het uitverkoren winterverblijf van de zwarthalskraanvo-

gels die overvliegen van het Tibetaanse plateau. Eind oktober, begin 

november komen de vogels hier aan. We dineren en overnachten in 

HOTEL DEWACHEN. (O,L,D)

Dag 9 PHOBJIKHA VALLEI – PUNAKHA

Na het ontbijt wandelen we in de prachtige omgeving van ons hotel 

naar het Phobjikha heiligdom en het Gangtey Gompa klooster, date-

rend uit de 16de eeuw. Daarna dalen we af naar Punakha, al eeuwen-

lang de winterresidentie van de koninklijke familie. Dit komt doordat 

Punakha lager ligt en dus uitgesproken warmer is dan Thimphu. In 

de zomer verblijven hier enkel de monniken. We rijden langs de berg-

wegen en door de wouden via het bruisende Wangduephodrang. We 

wandelen naar de kleine Chimi Lhakhang, thuisbasis van de zoge-

naamde “Divine Madman” of “Goddelijke Gek”, die met zijn onor-

thodoxe methodes de vreselijkste lokale demonen kon bedwingen en 

zo welvaart naar de streek bracht. Van heinde en ver komen er nog 

dagelijks pelgrims om deze bijzondere figuur te eren. We dineren en 

overnachten in het DHENSA HOTEL. (O,L,D)

Dag 10 PUNAKHA – THIMPHU 

Na het ontbijt bezoeken we de Punakha Dzong met de intrigerende 

naam ‘Paleis van Groot Geluk’. Op deze plek werden alle koningen 

van Bhutan gekroond. Het werd in 1637 gebouwd op een strategi-

sche plek; het eiland waar de Pho en Mo of Vader- en Moederrivier 

samenvloeien. Het houtsnijwerk op het grote centrale binnenplein 

van de dzong is spectaculair. In de gebedshal komen we even tot 

rust. Daarna klimmen we terug over de Dochula pas (3.100 m). Bij 

helder weer is het panorama over de pieken van de Himalaya adem-

benemend. Langs het kronkelende pad zien we duizenden offerta-

bletjes of tsatsa’s die de lokale bevolking in de bergwanden komen 

plaatsen. ’s Namiddags komen we aan in Thimphu, de hoofdstad van 

Bhutan. Met zo’n 50.000 inwoners is het de enige hoofdstad ter 

wereld zonder verkeerslichten in het straatbeeld. We nemen onze 

intrek in het OSEL HOTEL voor ons diner en de overnachting. (O,L,D)



B H U T A N  &  N E P A L
Dag 11 THIMPHU – PARO

We genieten van ons ontbijt en gaan op weg naar National Memorial 

Chorten. Dit witgeschilderde herdenkingsmonument ter ere van Jigme 

Dorji Wangchuck, de derde koning van Bhutan, trekt nog elke dag 

heel wat lokale bezoekers. Ze komen er om te bidden of mediteren. 

Daarna bezoeken we het Zilukha-nonnenklooster. In de kleine dieren-

tuin van het Motithang Takin Preserve nemen we even de tijd om de 

takin te bewonderen. Dit unieke dier komt nergens anders ter wereld 

voor en kan nog het best omschreven worden als een soort hertach-

tige variant op de gnoe. Het is dan ook het nationale dier van Bhutan. 

Na de lunch rijden we terug naar Paro. We dineren en overnachten in 

het NAKSEL BOUTIQUE RESORT. (O,L,D)

Dag 12 PARO

Na het ontbijt trekken we de heuvel op naar de Taktsanggompa of 

het Tijgernestklooster. Op 900 m boven de Parovallei hangt het als 

het ware tegen de barre rotswand gekleefd. Goeroe Padmasambhava 

zou op de rug van een tijgerin naar boven gevlogen zijn en vijf vre-

selijke demonen hebben overwonnen. Na drie maanden van afzon-

dering en gebed, begon de goeroe het boeddhisme in Bhutan te ver-

spreiden. Bhutanezen kennen hem als Goeroe Rinpoche of Kostbare 

Meester en zelfs als de tweede Boeddha. Een pittige klim van ruim 

anderhalf uur door een bos van zilvergroene sparren en met mos 

begroeide pijnbomen brengt ons naar het uitkijkpunt op het klooster, 

spectaculair gelegen op 2.940 m hoogte. Wie wil kan nog een tijdje 

doorwandelen naar de top om het klooster te bezoeken. We dineren 

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

Dag 13 PARO – KATHMANDU 

We rijden na het ontbijt langs de rivier naar de luchthaven en hou-

den we nog even halt voor een panoramisch zicht op de imposante 

Paro Dzong, een vierkant fort waarvan het oorspronkelijke bouwwerk 

dateert uit 1644. Bij aankomst in de internationale luchthaven van 

Tribuvan te Kathmandu rijden we naar Patan, ook wel Lalitpur of de 

Stad der Schoonheid genoemd. Hier openbaart zich een duizend jaar 

oude cultuur, bewaard in de prachtige gebouwen rond het centrale 

plein of Durbar Square. We lunchen in een lokaal restaurant. Sinds 

eeuwen is Patan bekend om de kunstzinnigheid van zijn goud- en 

metaalgieters. Vandaag kunnen we dit nog steeds herkennen in de 

betoverende architectuur van de tempels, paleizen en voorhuizen die 

zo goed als onveranderd bleef. We bezoeken de Gouden Tempel, 

de Krishna Mandir en slenteren door deze prachtig bewaarde ‘Stad 

van de Schoonheid’. We dineren en overnachten in het YAK & YETI. 

(O,L,D)

Dag 14 KATHMANDU – NAGARKOT

Deze ochtend verplaatsen we ons na het ontbijt naar Changu 

Narayan. Al snel zien we de tempel boven op een heuvel staan met 

vele kleine dorpjes eromheen. Deze tempel is een prachtig bewaarde 

parel die zou dateren uit de 3e eeuw. Het is een van de oudste hin-

doetempels in de vallei en bevat enkele meesterwerken van Nepalese 

beeldhouwkunst.  Na een gemakkelijke wandeling van de Changu 

Naryan tempel naar Telkot worden we hier opgehaald voor een trans-

fer naar het CLUB HIMALAYA NAGARKOT RESORT. Na onze lunch in 

het resort bezoeken we een lokaal schooltje waar we een praatje 

kunnen maken met de kinderen en de schoolautoriteiten. We dineren 

en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 15 NAGARKOT – DHULIKHEL

Bij helder weer staan we vroeg op voor het kleurenspektakel van een 

prachtige zonsopgang met zicht op de oostelijke Himalayabergen. 

Na het ontbijt rijden we naar Bhadgaon, ook Bhaktapur genaamd, 

een van de drie koningssteden in de Kathmanduvallei, en praktisch 

volledig erkend als UNESCO werelderfgoed. De aardbeving van 

enkele jaren geleden heeft de wonderbare schoonheid van de stad 

aangetast, maar niet kunnen vernielen. Na de lunch in een lokaal 

restaurant rijden we naar Dhulikhel waar we zullen verblijven in het 

DHULIKHEL MOUNTAIN RESORT. Het resort heeft een prachtige tuin 

met de majestueuze Himalaya op de achtergrond, de perfecte plaats 

om de vele indrukken van deze reis te laten inzinken. We dineren en 

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

Dag 16 DHULIKHEL: KATHMANDU – BRUSSEL

We staan vroeg op om te genieten van de zonsopgang over de 

Himalaya. Vanuit Dulikhel hebben we een fantastisch uitzicht over 

Mount Everest in het Oosten en het Annapurnagebergte in het 

Westen. Bewonder hoe de hoge pieken gestreeld worden door de 

eerste roze gloed. Na het ontbijt rijden we naar Namo Buddha waar 

we het Thrangu Tashi Yangtse klooster bezoeken. Daarna rijden we 

verder naar het charmante stadje Panauti, een van de oudste stadjes 

van Nepal. Het stadje staat gekend als onkwetsbaar voor de vele 

aardbevingen van de streek. Het oude gedeelte is goed bewaard en 

er heerst een aangename, nostalgische sfeer in de smalle steegjes en 

eeuwenoude tempels. Na een vroeg diner rijden we naar de luchtha-

ven voor onze terugvlucht richting Brussel. (O,L,D)

Dag 17 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

FESTIVALS IN BHUTAN

Religieuze gemaskerde dansfestivals, tshechu’s, staan centraal 
in het leven van de Buthaanse bevolking en vinden dan ook 
plaats gedurende het hele jaar. Tshechu staat voor ‘tien’, elke 
tiende dag van de maankalender komt de bevolking samen 
voor deze grote evenementen. Elke dans die wordt uitgevoerd 
tijdens een tshechu heeft een speciale betekenis die vooral 
gebaseerd is op verhalen en gebeurtenissen uit de 8ste eeuw, 
tijdens het leven van Guru Rimpoche, de stichter van het boed-
dhisme in Bhutan. Op die manier vieren de Bhutanezen de 
grote daden van Guru Rimpoche in verschillende tempels en 
kloosters in het hele land.  De exacte maand van een tshechu 
varieert van plaats tot plaats en van tempel tot tempel. Men 
gaat ervan uit dat iedereen jaarlijks tenminste eenmaal een 
tshechu moet bijwonen om zijn zonden weg te laten wassen. 
Het is een unieke beleving om naast de lokale bevolking deze 
kleurrijke en traditionele festivals mee te kunnen maken.
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B H U T A N  &  N E P A L
HOTELS

Dag 2-3, 13 KATHMANDU – NIEUWE KEUZE

HOTEL YAK & YETI (****/°°°°)

www.yakandyeti.com

Dag 4, 11-12 PARO – NIEUWE KEUZE

NAKSEL BOUTIQUE RESORT (*****/°°°°)

www.naksel.com

Dag 5-7 BUMTHANG

YUGHARLING RESORT (****/°°°+)

www.yugharling.com

Dag 8 PHOBJIKHA VALLEY 

DEWACHEN HOTEL (nvt/°°+)

www.dewachenhotel.com

Dag 9 PUNAKHA – NIEUWE KEUZE

DHENSA BOUTIQUE RESORT (*****/°°°°)

dhensa.com

Dag 10 THIMPHU

OSEL HOTEL (****/°°°+)

www.oselbhutan.com

Dag 14 NAGARKOT 

CLUB HIMALAYA NAGARKOT RESORT (****/°°°°)

www.clubhimalaya.com.np

Dag 15 DHULIKHEL 

DHULIKHEL MOUNTAIN RESORT (***/°°°)

www.dhulikhelmountainresort.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Bhutan & Nepal / °=beoordeling ada

■  Doordat we tijdens deze reis tot op een hoogte van ongeveer 

4.000 m komen, raden we aan om hierover het advies van de 

arts in te winnen.

■  Zowel voor Nepal als voor Bhutan reizen we in een gunstige 

periode, maar de weersomstandigheden kunnen niet gegaran-

deerd worden.

■  Door de geïsoleerde ligging van sommige plaatsen is het comfort 

in de hotels soms beperkt. We boeten in aan luxe, maar de 

beloning is groot!

■  Naar gelang het programma van de lokale festivals plannen we 

eventueel nog een dagexcursie naar de Tangvallei.

■  Door onvoorziene omstandigheden, zoals wegenwerken of aan-

passingen in lokale vluchtschema’s, kan het programma soms 

wijzigingen ondergaan. Als deze situatie zich voordoet, zal de 

reisroute zo goed mogelijk aangepast worden. De volgorde van 

de bezoeken kan wijzigen zonder voorafgaande melding.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



BOL I V I Ë
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Uyuni

Sucre
Santa Cruz

La Paz
Isla del Sol

Titicacameer

Ojo De Perdiz

BOLIVIË

HET VERGETEN PARADIJS
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 BO01 12.07.18 26.07.18 ★
18 BO02 11.10.18 25.10.18 ♦
18 BO03 15.11.18 29.11.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.640
1-persoonskamer: € 6.290

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.840
1-persoonskamer: € 6.490
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B O L I V I Ë

Dag 1 BRUSSEL – SANTA CRUZ

We vertrekken vanuit Brussel naar Santa Cruz.

Dag 2 SANTA CRUZ 

Bij aankomst in Santa Cruz genieten we van een lekker ontbijt. 

Daarna verkennen we het oude koloniale stadsdeel dat nog steeds 

wordt gedomineerd door bescheiden, witgewassen huisjes. In het 

centrum van de stad bevindt zich de Plaza 24 de Septiembre, ge-

noemd naar de dag waarop Santa Cruz onafhankelijk werd verklaard. 

Hier komen de Cruceños samen om hun krant te lezen en te scha-

ken. Vlakbij het plein zien we de zandkleurige kathedraal of Basílica 

Mayor de San Lorenzo. We lunchen in de stad. Dineren en overnach-

ten, doen we in het HOTEL CAMINO REAL.(O,L,D)

Dag 3 SANTA CRUZ – SUCRE

Na het ontbijt nemen we vandaag een korte vlucht naar de juridi-

sche hoofdstad van Bolivië, Sucre. In la Casa de la Libertad tekende 

Simón Bolívar de onafhankelijkheid van het land. We kuieren over de 

Plaza 25 de Mayo, waar we foto’s nemen van de kathedraal en het 

neoklassieke stadhuis. Bij de San Felipe Neri kerk zien we prachtige 

koloniale en religieuze kunst en hebben we een mooi uitzicht over 

de rode daken die in schril contrast staan met de witte muren. We 

bezoeken ook het Recoleta Museum en het Textil Art Museum, waar 

we de verschillende klederdrachten van de lokale bevolkingsgroepen 

terugvinden. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in 

het gezellige PARADOR SANTA MARÍA LA REAL HOTEL. (O,L,D)

Dag 4 SUCRE: TARABUCO

Na het ontbijt beginnen we aan onze rit naar Tarabuco. Dit slaperige 

stadje komt alleen op zondag tot leven. De ingedommelde straatjes 

van het stadje worden dan omgetoverd tot een zondagse markt. Van 

heinde en ver, en vaak op hun paasbest, zakken Bolivianen af naar 

Tarabuco om hier te kopen en te verkopen. Een waaier van uitbun-

dige kleuren en geuren komt ons tegemoet. De Tarabuqueños dragen 

prachtige poncho’s met gestreepte versieringen. Aan de schitterende, 

handgemaakte hoeden die de vrouwen trots dragen, weet je wie er 

nog vrijgezel is of niet. Andere etnische groepen die hier voorkomen, 

behoren tot de Jalq’a. Overal worden stoffen, kleren, gebruiksvoor-

werpen en etenswaren te koop aangeboden. Vooral de handgeweven 

stoffen zijn indrukwekkend, omdat ze stuk voor stuk een verhaal 

vertellen. Voor doorgewinterde fotografen wordt het een uitdaging, 

want deze etnische groepen houden niet van foto’s. We kuieren rus-

tig door de straten en nemen uitgebreid de tijd om het spektakel van 

dichtbij mee te maken. Na de lunch in een lokaal restaurant keren 

we terug naar Sucre. De rest van de middag genieten we van wat 

vrije tijd. Wie wil kan naar het park wandelen en door de straten van 

deze mooie stad flaneren. Op zondag komen hier heel wat families 

samen om gezellig te picknicken, te kletsen of met de kinderen te 

spelen. ‘s Avonds genieten we van een sfeervol diner met traditionele 

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

Dag 5 SUCRE: POTOLO

Na het ontbijt verlaten we de stad en rijden we in westelijke richting. 

We maken een aangename wandeling over een zogenaamd Incapad. 

Deze tocht duurt zo’n twee uur en gaat voornamelijk bergafwaarts. 

Tijdens deze wandeling nemen we onregelmatige trappen die soms 

over rotsachtig terrein lopen. Ondertussen genieten we van de mooie 

omgeving. Na onze picknicklunch rijden we verder naar Potolo, een 

dorp waar de Jalq’a de plak zwaaien. Net zoals andere etnische groe-

pen zijn mannen en vrouwen van deze groep getooid in schitterende 

handgemaakte gewaden. We keren terug naar Sucre, waar we dine-

ren en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 SUCRE – POTOSÍ – UYUNI

Na het ontbijt verlaten we de centrale valleien en vertrekken we 

richting Potosí, een schitterende stad aan de voet van de vulkaan 

Cerro Rico. Potosí wordt ook de zilverstad genoemd. Hier lag ooit 

de rijkste zilverader ter wereld die honderdduizenden mijnwerkers 

aantrok. In de 17de eeuw leverden de lokale mijnen zulke rijkdom-

men op, dat er gezegd werd dat men met het zilver uit de aarde 

een brug kon bouwen van Potosí naar Madrid. Na de lunch in een 

lokaal restaurant zetten we onze tocht verder naar een totaal an-

der natuurfenomeen: een zoutvlakte van maar liefst 12.000 km² 

groot. In Bolivië vind je wel meer zoutvlaktes, maar geen enkele zo 

enorm en oogverblindend mooi als die van Uyuni. Deze zoutvlakte 

of salar is eigenlijk een restant van het uitgedroogde Taucameer. De 

toplaag is nog steeds zes meter dik en bestaat uit mooi aan elkaar 

aansluitende achthoeken. Onder het genot van een overweldigende 

zonsondergang rijden we verder naar het PALACIO DE SAL hotel. We 

dineren en overnachten in dit unieke staaltje bouwkunst, volledig 

opgetrokken uit zout. (O,L,D)

Dag 7 UYUNI – OJO DE PERDIZ

Na het vroege ontbijt beginnen we onze tocht richting de prachtige 

Siloli-woestijn. Deze woestijn herbergt verschillende ongewone en 

bijzondere rotsformaties die gevormd worden door winderosie. Het 

was hier dat de surrealistische schilder Dalí zijn inspiratie kwam ha-

len. We maken eerst een korte stop onderweg in Colchani, waar 

we zien hoe het zout van de vlakte wordt verwerkt door de lokale 

bevolking. We voelen ons onmiddellijk aangetrokken tot het adem-

benemende landschap dat we doorkruisen. De blauwwitte meren 

Laguna Cañapa, Laguna Hedionda en Chiar Kota worden omgeven 

door besneeuwde bergtoppen. We zien hier grote kolonies flamingo’s 

en andere watervogels zoals eenden en Wallataganzen. Bij aan-

BLIKVANGERS
Fabelachtige landschappen in het zuiden

Struinen op lokale markten

Etnische verscheidenheid en authenticiteit

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
De markt van Tarabuco

De ruïnes van Tiwanaku

De tempels van de zonnemaagden op Isla de la Luna

VERRASSENDE NATUUR
Zoutvlakte van Uyuni

Prachtige lagunes van de Altiplano

Cordillera Real

Zonsondergang over het Titicacameer

VOLPENSION
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H E T  V E R G E T E N  P A R A D I J S

komst nemen we onze intrek in het eenvoudige, maar charmante 

HOTEL TAYKA DEL DESIERTO. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 8 OJO DE PERDIZ – VILLAMAR

Na ons heerlijk ontbijt hebben we vandaag de hele dag tijd om de 

schoonheid van South Lipez te bewonderen. Deze regio herbergt 

heel wat natuurschatten. Om te beginnen zijn er de lagunes in bonte 

kleuren, de Laguna Colorada, Laguna Verde en Laguna Blanca, maar 

ook rotsformaties zoals de Árbol de Piedra, om nog maar te zwij-

gen over de warmwaterbaden van Polques, de actieve geisers en 

fumarolen van Sol de Mañana of de perfecte kegelvormige vulkaan 

van Licancabur. Het is hier altijd leuk om uit te kijken naar vicuñas. 

Deze ranke diertjes zijn snel van nature. Ze zijn verwant met de 

lama’s en alpaca’s, maar leven nog in het wild. Met wat geluk tref-

fen we in de lagunes ook verschillende soorten flamingo’s aan. We 

dineren en overnachten in het HOTEL JARDINES DE MALLKU CUEVA. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 9 VILLAMAR – UYUNI

Na het ontbijt rijden we vandaag door Valle de las Rocas. De impo-

sante rotsformaties in deze vallei bestaan uit vulkanisch gesteente 

die door wind- en watererosie unieke vormen krijgen. Daarna zet-

ten we onze tocht verder richting de zoutvlakte van Uyuni waar we 

op het eilandje Inka Wasi reusachtige cactussen van dichtbij kunnen 

bewonderen. Fotografen komen hier aan hun trekken, want geen en-

kele andere plek is meer geschikt om het diepe groen van cactussen 

tegen een sneeuwwitte achtergrond te vereeuwigen. We genieten 

van het diner en onze overnachting in het unieke PALACIO DE SAL 

zouthotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 10 UYUNI – LA PAZ

Na het ontbijt verlaten we vandaag de prachtige regio van Zuid-

Bolivië en nemen we een vlucht naar La Paz. Bij aankomst in de 

luchthaven van El Alto nemen we de bus naar Tiwanaku. Deze stad 

was van 1580 v.Chr. tot 1000 n.Chr. een van de belangrijkste centra 

in Zuid-Amerika. Dankzij hun perfect irrigatiesysteem slaagden de 

heersers erin om de landbouw tot een heel hoog niveau te tillen. Door 

het overschot aan voedsel konden ze steden zoals Tiwanaku bouwen. 

Met een goed georganiseerde administratie en een hoog niveau van 

wetenschap floreerde dit rijk toen met zo’n 115.000 mensen. Een 

langdurige droogte bracht de cultuur tot stilstand. Tot de schaarse 

ruïnes behoren de piramidale tempels Akapana en Kalasasaya, waar 

mooie sculpturen van hoofden de muren en de zonnepoort versieren. 

We lunchen in een lokaal restaurant. In de namiddag rijden we terug 

richting La Paz. De stad werd gebouwd binnen in een geërodeerde 

kloof en dat levert een onwaarschijnlijk uitzicht op. We wandelen 

op het centrale plein Plaza Murillo waar de ambtswoning van de 

president, het parlementsgebouw en de kathedraal zijn gevestigd. 

We kuieren door de straten en genieten van de mooie architectuur. 

We dineren en overnachten in het CASA GRANDE HOTEL. (O,L,D)

Dag 11 LA PAZ – COPACABANA

Na het ontbijt maken we een wandeling doorheen Valle de la Luna 

of de vallei van de maan. Bizarre geologische rotsformaties geven 

ons het gevoel alsof we ons op de maan bevinden. Daarna zetten 

we onze koers verder richting Copacabana. Onderweg bezoeken we 

Huatajata, waar we een kijkje nemen in het museum van de Limachi 

familie. Zij hebben Thor Heyerdahl geholpen bij het bouwen van de 

Ra II en de Tigris. We lunchen in een lokaal restaurant. Eenmaal 

aangekomen in Copacabana kuieren we over de lokale markt van de 

stad en brengen we een bezoek aan de prachtige kathedraal. Ook 

beklimmen we de Calvarieberg, een zware tocht die halfweg onder-

broken wordt door een platform waar Aymara priesters eeuwenoude 

zegens uitspreken. We dineren en overnachten in het ROSARIO DEL 

LAGO HOTEL. (O,L,D)

Dag 12 COPACABANA – ISLA DEL SOL

Na het ontbijt schepen we in voor een boottocht over het Titicacameer. 

Dit helblauwe meer is afgezoomd door mooie bergen met welklin-

kende namen als Illimani, Murarata of Huayna Potosí. Voor de Inca’s 

is Titicaca de ‘geboorteplaats’ van hun schepper-God Viracocha, die 

vanaf de eilanden in het meer de zon en de maan in het leven riep. 

We varen naar het eilandje Isla de la Luna ofwel Moon Island en be-

zoeken er de archeologische ruïnes van de zonnemaagden. We bege-

ven ons vervolgens naar Isla del Sol, het grootste eiland in het meer 



B O L I V I Ë
en de mythologische thuis van de zonnegod Inti. Vanuit Pillkokaina 

starten we onze wandeling naar ons verblijf. Onderweg genieten we 

van het prachtige landschap en het overweldigende zicht over de 

Cordillera Real. Bij aankomst in ECOLODGE LA ESTANCIA genieten we 

tijdens het diner van een kleurrijke zonsondergang. We overnachten 

in de ecolodge. (O,L,D)

Dag 13 ISLA DEL SOL – COPACABANA – LA PAZ

Met het heerlijk ontbijt achter de kiezen genieten we nog van onze 

laatste momenten op het eiland en varen dan terug naar Copacabana. 

Daar vangen we onze terugweg naar La Paz aan. Na deze boeiende 

reis maken we ons klaar voor het afscheidsdiner in het CASA GRANDE 

HOTEL, waar we ook overnachten.(O,L,D)

Dag 14 LA PAZ – SANTA CRUZ – BRUSSEL

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze vlucht naar 

Santa Cruz. Daar maken we ons klaar voor de retourvlucht naar 

Brussel. (O)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.





B O L I V I Ë
BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens deze rondreis nemen we binnenlandse vluchten. De 

vluchtschema’s kunnen na publicatie van de brochure nog 

wijzigen. Ook onvoorziene plaatselijke weersomstandigheden 

kunnen een verschuiving in het programma noodzakelijk ma-

ken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo 

nauwkeurig mogelijk te volgen, maar enige flexibiliteit is vereist. 

■  Bolivië is een jong land in volle groei, maar op toeristisch vlak 

nog niet ten volle ontwikkeld. We nemen jullie mee naar onge-

repte en afgelegen gebieden, waar we fascinerende landschap-

pen en natuurfenomenen ontdekken. Hierdoor boeten we af en 

toe in aan luxe, maar de beloning is groot!

■  Aan de zoutvlakte van Uyuni verblijven we in een uniek hotel 

volledig opgetrokken uit zout. In Ojo de Perdiz bevinden we ons 

letterlijk ‘in the middle of nowhere’. De lodge waar we verblij-

ven is er het enige teken van beschaving. We bezoeken deze 

regio per comfortabele 4x4 jeep: een buitengewone ervaring! 

■  Deze afwisselende rondreis staat in theorie open voor elke leef-

tijd. Iedereen die over een tamelijk goede conditie en mobiliteit 

beschikt, kan deelnemen aan alle excursies en wandelingen. 

Aangezien we ons tijdens deze reis vaak op een hoogte boven 

3.000 m bevinden, raden we aan om hierover het advies van 

de huisarts in te winnen.

■  Tijdens deze rondreis wordt er veel gewandeld, vaak op oneffen 

paden of treden. Stevige stapschoenen met goed profiel zijn dus 

een absolute must.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Bolivië / °=beoordeling ada

HOTELS

DAG 2 SANTA CRUZ 

HOTEL CAMINO REAL (*****/°°°°)

www.caminoreal.com.bo 

DAG 3-4-5 SUCRE

PARADOR SANTA MARÍA LA REAL HOTEL (*****/°°°°)

www.parador.com.bo

DAG 6,9 UYUNI 

PALACIO DE SAL (***/°°°)

www.palaciodesal.com.bo

DAG 7 OJO DE PERDIZ 

HOTEL TAYKA DEL DESIERTO (***/°°°)

DAG 8 VILLAMAR – NIEUWE KEUZE 

HOTEL JARDINES DE MALLKU CUEVA (***/°°°+)

DAG 10,13 LA PAZ 

CASA GRANDE HOTEL (*****/°°°°)

www.casa-grande.com.bo

DAG 11 COPACABANA 

ROSARIO DEL LAGO (****/°°°+)

hotelrosario.com/lago-titicaca

DAG 12 ISLA DEL SOL 

ECOLODGE LA ESTANCIA (***/°°°)

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

■  Alle overnachtingen volgens programma

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

D=Diner)

■  Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort en inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis  

(mogelijk op aanvraag!)
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Mulu

Kota Kinabalu

Tunku Abdul Rahman NP

Kinabalu
    NP Kundasang

Sukau

Sandakan

BORNEO

Bako NP 

Kuching

DE GROENE PAREL
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 BV03 31.03.18 14.04.18 ■

18 BV01 29.09.18 13.10.18 ♦
18 BV02 16.03.19 30.03.19 ♦
18 BV03 06.04.19 20.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 11 | max. 20

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 59

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 – 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.490
1-persoonskamer: € 5.290
kinderen <12 jaar € 2.790 ✿

✿  Prijs voor één kind jonger dan 12 jaar, dat de kamer 
deelt met twee volledig betalende volwassenen
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B O R N E O

Dag 1 BRUSSEL – KUCHING

We vertrekken vanuit Brussel naar Kuching.

Dag 2 KUCHING

Bij aankomst te Kuching rijden we naar het mooie HILTON HOTEL, 

gelegen aan de oever van de Sarawak rivier. Na deze lange reis 

nemen we even de tijd om tot rust te komen. In de namiddag gaan 

we op verkenning door deze boeiende stad en nemen we een kijkje 

in het interessante Sarawak museum.  Hierna maken we een wande-

ling langs de roze moskee en de kleurrijke winkeltjes en bewonderen 

we de koloniale overblijfselen in de oude stad. We wandelen langs de 

gezellige waterfront terug naar ons hotel. We dineren en overnachten 

in het hotel. (D)

Dag 3 KUCHING: SEMENGGOH

Na het ontbijt rijden we richting Damai, gelegen op het schiereiland 

Santubong. Vandaag brengen we een bezoek aan het Sarawak 

Cultural village dat ons een beter inzicht geeft in de traditionele ar-

chitectuur van de inheemse stammen van Sarawak. We genieten van 

de lunch in een lokaal restaurant en rijden dan naar het Semenggoh 

Nature Reserve, dat in 1975 werd opgericht als opvangcentrum voor 

orang-oetangs. Binnen de oppervlakte van het 653 ha grote natuur-

reservaat bestuderen wetenschappers het gedrag en de biologie van 

deze indrukwekkende mensaap. Na het bezoek aan het centrum ke-

ren we terug naar de stad en maken we bij zonsondergang een cruise 

op de Sarawak rivier. We dineren in een typisch lokaal restaurant en 

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

Dag 4 KUCHING: BAKO NATIONAAL PARK

Na het ontbijt bezoeken we vandaag het oudste nationaal park van 

Sarawak, het Bako Nationaal park. Na een boottocht over de Zuid-

Chinese Zee bereiken we het groene schiereiland, dat voornamelijk 

bestaat uit begroeide zandsteenformaties. Jaren van erosie door 

wind en water deden grillige vormen ontstaan. De grote variëteit 

aan landschappen is wel de meest kenmerkende eigenschap van 

dit natuurgebied. In het park leven neusapen, langoeren, makaken, 

baardzwijnen, varanen en slangen waar we soms een onvoorziene 

ontmoeting mee hebben. Vandaag genieten we van een picknick-

lunch. In de vroege namiddag keren we eerst per boot, dan per 

bus terug naar Kuching. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 5 KUCHING – MULU

We beginnen de dag met een heerlijk ontbijt, waarna we ons naar 

de luchthaven begeven voor een binnenlandse vlucht richting Mulu. 

Bij aankomst nemen we onze intrek in het MULU MARRIOTT RESORT. 

Hierna varen we de Tutoh rivier op en bereiken we een nederzetting 

die wordt bewoond door de Penan. Dit woudvolk leefde vroeger in 

volstrekte symbiose met het regenwoud, waar ze hun behoeften dek-

ten met de jacht en visvangst. Doordat hun leefmilieu steeds verder 

krimpt door de voortschrijdende woudontginning, werden ze gedwon-

gen hun nomadische leefwijze op te geven en hun intrek te nemen 

in longhouses. De Penan doen aan primitieve landbouw, verzamelen 

woudproducten en maken manden, matten, kralen en simpel hout-

snijwerk. Ze bespelen hun originele instrumenten, zoals de pagan, 

karingngan of de oring. Een tikkeltje meewarig nemen we afscheid 

van dit boeiende volk. We keren terug naar het resort voor het diner. 

Als de weersomstandigheden het toelaten zien we na het diner de 

jungle ontwaken tijdens een korte nachtcruise. We overnachten in 

het resort. (O,D)

Dag 6 MULU

Na het ontbijt varen we de Melinau rivier op en bezoeken we Wind 

Cave. Zoals de naam van de grot doet vermoeden, ontstonden 

vreemde druipsteenformaties onder invloed van de werking van de 

wind. In de smalle doorgang die naar de ondergrondse koningska-

mer leidt, is de dominante windrichting af te lezen aan de kromming 

van de stalactieten. Na dit bezoek bewandelen we het pad langs de 

rivier naar Clearwater Cave, gevormd door de gelijknamige rivier. 

De rivier dringt diep in het krijtgesteente door en heeft mysterieuze 

spelonken uitgegraven. We genieten in deze wondermooie omge-

ving van een eenvoudige lunch. In de namiddag begeven we ons 

BLIKVANGERS
Bako National Park

Canopy walk in Mulu

Het woudvolk: de Penan

FAUNA
Vleermuizenexodus

Ontmoeting met de orang-oetang

Neusapen in Bako en aan de Kinabatangan rivier

Bonte vogels in de natuurparken

BOEIENDE ECOSYSTEMEN
Tropische laaglandjungle in Mulu Nationaal Park

Boeiende riviertochten door mangroves

Hooglandjungle in Kinabalu Nationaal Park

VOLPENSION
Uitgezonderd de lunch op dag twee en vijf HET MULU NATIONAAL PARK

Het Mulu Nationaal Park is een van de meest spectaculaire 
creaties van de natuur. De geologische processen en landvor-
ming die er voorkomen zijn getuige van een van de belangrijke 
fases in de geologische ontwikkeling van onze aarde. Het park 
strekt zich uit over een oppervlakte van 544 km² en is be-
groeid met primair regenwoud waar we unieke ecosystemen 
met endemische fauna en flora kunnen bewonderen. Mulu 
wordt gedomineerd door drie nevelrijke bergtoppen, maar ver-
borgen onder de dichtbegroeide hellingen ontdekken we het 
grootste grottensysteem ter wereld! We vinden er Deer Cave, 
een grottendoorgang van meer dan twee km lang die leidt 
naar de imposante ‘grote kamer’ van 122 m hoog en 174 m 
breed. Hier voltrekt zich een verbluffend schouwspel wanneer 
honderdduizenden vleermuizen hun nachtelijke rooftocht op 
tonnen insecten aanvangen. Als de omstandigheden optimaal 
zijn, banen de vleermuizen zich een weg naar buiten. In kron-
kelende slierten, als één grote rookpluim, verlaten ze de grot. 
Tegen het ochtendgloren keren ze voldaan terug.
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opnieuw naar het Mulu Nationaal Park, waar we langs een drie 

km lange plankenvloer door het woud naar de grotten wandelen. 

Onderweg vinden we bizarre insecten en dwergeekhoorntjes terug 

in het moerasbos. Eerst bezoeken we Lang Cave, die met haar pure 

en mooi verlichte stalagmieten en stalactieten tot ieders verbeelding 

spreekt. De vroeger door herten bewoonde Deer Cave is de grootste 

grottendoorgang ter wereld. Ons pad slingert langs een beekje, gu-

anohopen en rotspartijen naar een klein platform vanwaar we het 

haast onbereikbare ‘aards paradijs’ zien liggen. Wat deze grotten zo 

onvergetelijk en buitengewoon maakt, is het dagelijkse verschijnsel 

van de ‘krioelende zwarte wolk’. Miljoenen vleermuizen banen zich 

een weg naar buiten om hun verre nachtelijke jacht aan te vangen. 

Op hun rooftocht verslinden ze tonnen insecten. Na deze unieke 

ervaring keren we terug naar het resort, waar ons een heerlijk diner 

wacht. (O,L,D)

Dag 7 MULU – SANDAKAN

Onze dag start met een adembenemende canopy walk in het Mulu 

Nationaal Park. Het is een onvergetelijke ervaring om over hangbrug-

gen van de ene boomkruin naar de andere te wandelen. Tijdens onze 

tocht speuren we naar tekenen van leven in dit unieke ecosysteem. 

Nadien keren we terug naar het hotel voor het ontbijt en hebben 

we tijd voor een verfrissende duik in het zwembad. Na een vroege 

lunch begeven we ons naar de luchthaven van Mulu en nemen we 

een binnenlandse vlucht naar de hoofdstad van de provincie Sabah, 

Kota Kinabalu en aansluitend naar Sandakan. Bij aankomst nemen 

we de transfer naar MY NATURE RESORT. We dineren en overnachten 

in het resort. (O,L,D)

Dag 8 SANDAKAN: SEPILOK

Na het ontbijt trekken we vandaag voor een hele dag naar Sepilok 

voor een uitgebreid bezoek aan een van de meest succesvolle re-

habilitatiecentra voor orang-oetangs ter wereld. In dit 4.530 ha 

grote regenwoud trekken we naar de voederplaats, waar we het 

gedrag van deze indrukwekkende roodbruine apensoort kunnen 

observeren. De Pongo Pygmaeus, zoals de ‘man van het woud’ 

wetenschappelijk genoemd wordt, bezit 96.4% van de menselijke 

genen. Gezien deze nauwe verwantschap herkennen we vrij een-



B O R N E O
voudig dezelfde emoties als bij de mens. De dieren in het cen-

trum krijgen tweemaal per dag voedsel totdat ze klaar zijn om 

terug zelfstandig in de jungle te overleven. Na de lunch zetten we 

onze fascinerende ontdekking verder tijdens een wandeling in het 

Rainforest Discovery Centre. Met wat geluk kunnen we vanuit de 

observatietorens allerlei vogels en vliegende eekhoorns spotten. 

We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 9 SANDAKAN – ABAI

Na het ontbijt verkennen we het havenstadje met een bezoek aan 

de vismarkt. Vissen, schaal- en schelpdieren, tropisch fruit, groenten, 

oosterse kruiden en kleefrijstgebakjes worden hier in felle kleuren 

aangeboden. Vervolgens varen we langs de kust tot aan de monding 

van de Kinabatanganrivier. We doorkruisen hierna een prachtig man-

grovegebied richting Abai. In deze mangrove omzoomd door nipah-

palmen gaan we op zoek naar neusapen, varanen en visarenden. 

Bij aankomst nemen we onze intrek in de ABAI JUNGLE LODGE. Na 

de lunch hebben we even de tijd om te relaxen of de omliggende 

omgeving te verkennen. Nadien maken we een bootcruise langs de 

hoofdrivier van de Kinabatangan en gaan we op zoek naar de in-

heemse neusaap, die met zijn clowneske uiterlijk tot de verbeelding 

spreekt. Bij valavond zien we duizenden vuurvliegjes tussen de vege-

tatie fonkelen. Hierna keren we terug naar de lodge voor het diner en 

de overnachting. (O,L,D)

Dag 10 ABAI – SUKAU

Ijsvogels, steltenlopers en roofvogels zijn enkele van de verschil-

lende vogelsoorten die we kunnen spotten in Abai. We maken in 

de vroege ochtend een boottocht op het Pittas meer, in de hoop 

kennis te maken met deze prachtige vogels. Na het ontbijt in de 

lodge brengen we een bezoek aan een lokaal dorpje van de orang 

sungai. Na de lunch varen we in de vroege namiddag verder richting 

Sukau. In de dichte vegetatie proberen we een glimp op te vangen 

van de orang-oetangs en neushoornvogels die er in het wild leven. 

Bij aankomst in Sukau nemen we onze intrek in de eenvoudige 

KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE. In de late namiddag maken 

we een bootcruise richting een Oxbow meer, dit is een afgesloten 

rivierbocht die krioelt van het leven. Afhankelijk van het seizoen 

kunnen we hier in de omgeving de inheemse dwergolifant bewon-

deren terwijl hij zijn middagbad neemt in de rivier. We dineren en 

overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 11 SUKAU – KUNDASANG 

Vroeg uit de veren vandaag voor een ochtendcruise op de Menanggul 

rivier, ideaal om de ontwakende natuur te observeren. Na deze boei-

ende ervaring keren we terug naar de lodge voor het ontbijt. Vandaag 

verlaten we Sukau en trekken we over land, door de uitlopers van de 

Crocker Range, naar Kundasang. Onderweg bezoeken we de unieke 

grotten van Gomantong, gekend voor hun eetbare zwaluwnestjes en 

genieten we van een heerlijke lunch. We genieten van de mooie 

landschappen en kleine dorpjes die we passeren. We dineren en over-

nachten in het eenvoudige CELYN RESORT. (O,L,D)

Dag 12 KUNDASANG – KINABALU NATIONAAL PARK – KOTA KINABALU 

Na het ontbijt trekken we naar het 754 km² grote Kinabalu park, 

waar de kolossale Mount Kinabalu dreigend bovenuit torent. We ma-

ken een stevige wandeling over de natuurpaden van het park, waar 

we onder andere op zoek gaan naar wilde orchideeën en bekerplan-

ten.  Door het geologische verleden komen hier plantengemeenschap-

pen uit verschillende gebieden voor en kunnen we diverse facetten 

van het regenwoud waarnemen. Na de lunch maken we nog een 

korte wandeling door het lager bergregenwoud en bezoeken we de 

botanische tuinen. Hier worden endemische plantensoorten van alle 

verschillende vegetatietypes en hoogtezones op de berg verzameld. 

Daarna rijden we richting de kust naar Kota Kinabalu, waar we onze 

intrek nemen in het luxueuze SHANGRI-LA TANJUNG ARU RESORT, 

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

Dag 13 KOTA KINABALU: TUNKU ABDUL RAHMAN NATIONAAL PARK

Na het ontbijt varen we de Zuid-Chinese Zee op naar Gaya, een van 

de vijf eilanden van het Tunku Abdul Rahman Nationaal Park. Op 

deze eilanden groeien rotanpalmen, keruingbomen, bintungpalmen, 

pandanus en talrijke fruitbomen. We maken hier een korte wandeling 

door het woud, waarbij we op zoek gaan naar enkele goed geca-

moufleerde reptielsoorten. Tegen de middag varen we naar het nabij 

gelegen eiland Manukan. Hier genieten we van een heerlijke lunch 

op het strand. Liefhebbers kunnen hier zwemmen of snorkelen om 

de kleurrijke koralen en tropische vissen te bewonderen. In de vroege 

namiddag keren we per boot terug naar Kota Kinabalu. De rest van 

de namiddag hebben we vrij om te genieten van de uitstekende ho-

telfaciliteiten. We genieten van het afscheidsdiner en de overnachting 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 14 KOTA KINABALU – BRUSSEL

Na het ontbijt genieten we van een vrije voormiddag. Na een lichte 

lunch in het hotel nemen we de transfer naar de luchthaven. We 

vertrekken vanuit Kota Kinabalu naar Brussel. (O,L)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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B O R N E O
HOTELS

Dag 2-3-4 KUCHING 

HILTON HOTEL (****/°°°°)

www.hilton.com

Dag 5-6 MULU 

MULU MARRIOTT RESORT (****/°°°°) 

www.royalmuluresort.com 

Dag 7-8 SANDAKAN 

MY NATURE RESORT (***/°°°)

Dag 9 ABAI

ABAI JUNGLE LODGE (nvt/°°°)

Dag 10 SUKAU 

KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE (nvt/°°°) 

 

Dag 11 KUNDASANG

CELYN RESORT (nvt/°°°) 

www.celyns.com

Dag 12-13 KOTA KINABALU 

SHANGRI-LA TANJUNG ARU RESORT (*****/°°°°°)

www.shangri-la.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  De overweldigende fauna en flora van dit boeiende eiland staan 

centraal tijdens deze reis. Wildlife komt spijtig genoeg niet à la 

carte en kunnen we dus nooit garanderen. 

■  Om de kwaliteit van de maaltijden te kunnen waarborgen, 

verloopt de rondreis op basis van volpension met uitzondering 

van één lunch. Doordat tijdens sommige dagexcursies niet altijd 

degelijke restaurants voorhanden zijn, worden picknicklunches 

gebruikt die door de hotels worden samengesteld.

■  Doordat de binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zich niet 

altijd strikt aan hun vluchtschema’s houden, bestaat de kans 

dat er vertragingen ontstaan of dat de reisroute moet worden 

aangepast. Het beschreven programma kan hierdoor wijzigin-

gen ondergaan, maar zal altijd zo strikt mogelijk uitgevoerd 

worden.

■  Deze Borneo reis staat open voor alle leeftijden. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelne-

men aan alle excursies. Aangepaste kledij en schoenen zijn een 

absolute must tijdens de wandelingen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauw-

keurig mogelijk te volgen. Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Borneo / °=beoordeling ada

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  van/

naar Amsterdam of Parijs. Autocar van Brussel/Antwerpen naar 

Amsterdam of Parijs

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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VERLENGING

KOTA KINABALU SHANGRI-LA TANJUNG ARU

PERIODE D S

01.10.18 - 31.10.18 € 105 € 210

15.03.19 - 30.04.19 op aanvraag

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Shangri-La Tajung Aru  in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  privétransfer hotel-luchthaven Kota Kinabalu: € 23 pp (min. 2 pers.)

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van Kinabalu Seaview 2-pers. kamer (D), 

1-pers. kamer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie



BRAZ I L I Ë
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Salvador

Rio de Janeiro
ParatyGuarulhos

Pantanal

Cuiabá

Manaus
Anavilhanas BRAZILIË

PURA PAIXÃO
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 BZ01 07.08.18 21.08.18 ♦
18 BZ02 28.08.18 11.09.18 ♦
18 BZ03 25.09.18 09.10.18 ♦
18 BZ04 12.02.19 26.02.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.890
1-persoonskamer: € 9.490
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B R A Z I L I Ë

Dag 1 BRUSSEL – SALVADOR

We vertrekken vanuit Brussel naar Salvador. ‘s Avonds komen we aan 

in Salvador, door de lokale inwoners ‘Bahia’ genoemd. We nemen de 

transfer naar het mooie FERA PALACE en genieten van een snackdiner 

en onze overnachting in het hotel. (D)

Dag 2 SALVADOR

Na het ontbijt ontdekken we Salvador, het Afrikaanse hart van 

Brazilië. De stad is onderverdeeld in de Cidade Alta of bovenstad, en 

de Cidade Baixa of benedenstad. We starten in de bovenstad, bij de 

schilderachtige wijk Pelourinho. Dankzij Unesco bleven de kleurrijke 

koloniale restanten en schitterende kerken hier mooi bewaard. We 

passeren de Praça da Sé met de rijkste kerk van Brazilië, de São 

Francisco kerk. Hier springt de overvloedige versiering in bladgoud 

meteen in het oog. Even later komen we langs de Terreiro de Jesus, 

waar er nog steeds aan umbanda en candomblé gedaan wordt: spi-

ritualisme dat zijn oorsprong vindt bij de Afrikaanse slaven. Tijdens 

een voorstelling van de Braziliaanse gevechtskunst capoeira laten we 

ons verrassen door acrobatische aanvals- en verdedigingstechnieken 

die veel weg hebben van een goed georkestreerde dans. Om de 

benedenstad te bezoeken dalen we af via de Lacerdalift, die het 

hoogteverschil van 72 m tussen beide stadsdelen overbrugt. Voor 

we aan tafel gaan in een lokaal restaurant, kuieren we eerst gezellig 

over de Mercado Modelo, een toeristisch koopparadijs. In de namid-

dag bezoeken we de vuurtoren van Barra, een historisch monument 

dat een prachtig uitzicht biedt op de baai Todos os Santos. De baai 

kreeg de naam Allerheiligen, omdat de Portugese zeevaarders op die 

dag in 1510 voor het allereerst de baai binnenvoeren. Vervolgens 

begeven we ons naar de haven en slenteren we langs de authentieke 

bahiaanse openluchtmarkt São Joaquim. We dineren in de stad en 

keren dan terug naar het hotel voor de overnachting. (O,L,D)

Dag 3 SALVADOR – MANAUS – NOVO AIRÃO

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor de bin-

nenlandse vlucht naar Manaus, het vroegere ‘Parijs van de tropen’. 

Manaus – genaamd naar Manaós, de ‘moeder van de goden’ in 

de inheemse taal – ligt verstopt in het hart van de jungle en is 

voornamelijk bereikbaar via de lucht of het water. Vanuit het vlieg-

tuig krijgen we al een eerste glimps van de rivieraders die door 

het groene landschap slingeren. Manaus ontstond in de 17de eeuw 

toen de Portugezen het fort São José do Rio Negrinho bouwden om 

zich te verdedigen tegen de Spanjaarden, maar de stad is pas in 

de 19de eeuw rijk geworden door de rubberhandel. De sporen van 

dat tijdperk kunnen we vandaag nog waarnemen in de pastelkleu-

rige, koloniale gebouwen. In het majestueuze Amazonas theater 

met haar kleurrijke koepel worden er nog geregeld gratis voorstel-

lingen bijgewoond. We rijden de jungle in richting de ANAVILHANAS 

JUNGLE LODGE. Deze charmante lodge in traditionele stijl ligt aan 

de rand van de Rio Negro tegenover het Anavilhanas Nationaal Park. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 4-5 ANAVILHANAS

Met meer dan 400 eilanden is Anavilhanas een van de grootste 

rivierarchipels ter wereld. Het Nationaal Park is beschermd door 

Unesco en staat onder meer bekend om de roze rivierdolfijnen. 

Er zijn maar weinig plaatsen op de aardbol die zo tot de verbeel-

ding spreken als het tropische regenwoud van de Amazone. In de 

groene longen van de aarde vinden we de hoogste biodiversiteit ter 

wereld terug, met meer dan 2.000 verschillende diersoorten. Zo 

leeft de kaaiman er naast de luiaard en de capibara (het grootste 

knaagdier ter wereld), maar er wonen ook anaconda’s, jaguars en 

reuzengordeldieren. Ook staan we hier versteld over de enorme 

hoeveelheid fruitsoorten (bv. het superfruit açaí en cupuaçu) en 

vissoorten (bv. tucunaré of de reusachtige pirarucu). De komende 

dagen laten we ons verbluffen door de tropische natuurpracht 

en gaan we op zoek naar wildlife tijdens junglewandelingen en 

nachtelijke safari’s. We navigeren langs de overspoelde paraná’s 

(kanaaltjes) in houten kano’s en worden ingewijd in de geheimen 

van het regenwoud. Ook een bezoek aan een lokale gemeenschap 

mag niet ontbreken. De zogenaamde Caboclos hebben multicultu-

rele roots met zowel inheemse als Portugese voorouders. Op een 

drijvend dek, de zogenaamde ‘Flutuante dos Botos’, krijgen we 

de kans om roze dolfijnen te bewonderen. Over de dolfijn bestaan 

talloze Zuid-Amerikaanse legendes. Zo geloven de indianen dat de 

dolfijnen ’s nachts veranderen in knappe mannen om vervolgens de 

vrouwen van het dorp te verleiden. Tijdens het ochtendgloren varen 

we per kano door het Amazonewoud om de kleuren en de geluiden 

van de ontwakende jungle te ervaren. Een belevenis om nooit te 

vergeten! (2O,2L,2D)

Dag 6 ANAVILHANAS – MANAUS – CUIABÁ – PANTANAL

Na het ontbijt reizen we vandaag door naar een ander natuurlijk 

hoogtepunt van Brazilië: de Pantanal. We vliegen naar Cuiabá, de 

hoofdstad van de staat Mato Grosso en het geografische centrum 

van Zuid-Amerika. Vandaar begeven we ons naar de POUSADA 

DO RIO MUTUM, een landelijke lodge met een uitstekende lig-

ging pal in het hart van het drasland. De pousada is gebouwd 

in harmonie met de natuur zonder in te boeten aan comfort. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 7-8  PANTANAL

De Pantanal is met een totale oppervlakte van 210.000 m² het 

grootste draslandgebied ter wereld. Ten onrechte wordt het natuur-

wonder vaak overschaduwd door de Amazone. Ongeveer de helft van 

het gebied ligt op Braziliaanse bodem, de andere helft is verspreid 

over Bolivië en Paraguay. De regio dankt zijn naam aan het Portugese 

woord ‘pântano’, dat moeras betekent, en loopt enkel tijdens het 

regenseizoen onder water. De open vlakten vormen het ideale decor 

voor het spotten van wildleven, terwijl de dichtbegroeide Amazone 

dat vaak een stuk moeilijker maakt. De Pantanal bestaat uit een 

UNIEKE NATUURPRACHT
Unieke fauna & flora in de Pantanal

Anavilhanas Nationaal Park in de noordelijke Amazone

De baai van Paraty aan de Groene Kust

BRUISENDE STEDEN
Wonderbaarlijke wereldstad Rio de Janeiro

Afrikaans hart Salvador

HISTORISCH PARELTJE
Nostalgisch Paraty
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mix van leefgebieden zoals savannes, moessonwouden, amazone-

gebieden en steppen met doornachtige struiken, ook wel catingas 

genoemd. Deze verschillende landschappen zijn de ideale habitat 

voor ongeveer 650 vogelsoorten, 80 soorten zoogdieren, 250 vis-

soorten en 50 soorten reptielen. Kapucijn- en brulapen, jacarés of 

brilkaaimannen, tapirs, anaconda’s, capibara’s en papegaaien creë-

ren een interessante symfonie van beeld en klank. Ook de bedreigde 

jaguar, reuzenotter en miereneter huizen hier. We krijgen de kans 

om het reservaat op verschillende manieren te ontdekken. Te paard 

of te voet trekken we door de verschillende soorten plantengroei, 

terwijl we tijdens een fotosafari op de Rio Mutum de fauna en flora 

vanuit een ander standpunt ontdekken. Bij zonsondergang gaan we 

op zoek naar nachtdieren en stoppen we aan de Siá Mariana baai. 

Daar vissen we op piranha’s om ze aan de kaaimannen te voederen. 

Alle maaltijden in de Pantanal zijn inbegrepen. (2O,2L,2D)

Dag 9 PANTANAL – CUIABÁ – GUARULHOS 

Bij ochtendstond genieten we vanuit onze kano van een prachtige 

zonsopgang voor we terugkeren naar de bewoonde wereld. Na een 

vroege lunch begeven we ons naar de luchthaven om de vlucht te 

nemen naar Guarulhos in de staat São Paulo. We nemen onze intrek 

in het hotel SÃO PAULO AIRPORT MARRIOTT en genieten van een 

welverdiende nachtrust alvorens de komende dag onze reis verder te 

zetten naar Paraty. (O,L,D)

Dag 10 GUARULHOS – PARATY

Vandaag vertrekken we naar Paraty, een sfeervolle badplaats met een 

koloniaal verleden. Vanuit Paraty werden in de 17de eeuw goud en 

diamanten uit de mijnen van Minas Gerais verscheept naar Portugal. 

Het charmante havenstadje ligt genesteld tussen het water en de 

met Atlantisch regenwoud bedekte bergen van de Serra do Mar. De 

idyllische baai van Paraty is ongeveer 180 km lang en bestaat uit een 

rustige zee met tientallen paradijselijke eilandjes. In de namiddag 

dolen we rond in het gezellige historische centrum met haar straten 

van kasseien en de witgewassen huisjes met gekleurde kozijnen. We 

dineren in een lokaal restaurant en logeren in de elegante POUSADA 

LITERÁRIA, een koloniaal huis gelegen in het historische centrum op 

zo’n 300 m van de pier van Paraty. (O,L,D)



B R A Z I L I Ë
Dag 11 PARATY 

Na het ontbijt varen we naar de enige fjord aan de Braziliaanse 

kust, de Saco do Mamanguá. Deze tropische fjord ligt verborgen 

in de pittoreske baai van Paraty, een uitgelezen plek om te genie-

ten van een verbluffend landschap. Onderweg houden we halte 

bij plaatsjes met bijzondere natuurtaferelen. De fjord van Saco 

do Mamanguá strekt zich uit over acht kilometer, langs prachtige 

zandstranden en mangroves. Overal zien we de reflectie van de 

tropisch begroeide bergen in het water terug. Op een van de ei-

landjes nemen we pauze om te lunchen. Daarna kunnen snorkel-

liefhebbers hun hartje ophalen in het kristalheldere water bij Ilha 

Comprida, een natuurlijk aquarium met kleurrijke vissen. Terug aan 

wal ontdekken we dat Paraty een van de eerste producenten was 

van de cachaça: de beroemde Braziliaanse sterke drank gedistil-

leerd uit rietsuiker. In een traditionele stokerij of ‘engenho’ buiten 

de stad ontdekken we hoe het belangrijkste gewas uit Brazilië 

omgetoverd wordt naar het basisingrediënt voor de caipirinha of 

nationale cocktail. We genieten van een diner naar keuze en over-

nachten opnieuw in de POUSADA LITERÁRIA. (O,L)

Dag 12 PARATY – RIO DE JANEIRO 

Na het ontbijt nemen we afscheid van het serene Paraty en 

starten we onze reis naar de geliefde ‘Cidade Maravilhosa’ of 

‘Wonderbaarlijke Stad’ Rio de Janeiro. De bekende snelweg 

BR101 voert ons langs de Groene Kust door de regio Angra dos 

Reis, vooral gekend door haar 365 eilanden. In Rio lunchen we 

in Confeitaria Colombo. Al sinds het einde van de 19de eeuw is 

dit restaurant in Parijse stijl een vaste waarde. Na de middag 

verkennen we de artistieke wijk Santa Teresa. In de 19de eeuw 

was dit nog de uitgelezen plek voor de elite, maar vanaf de ja-

ren ‘70 kwamen hier meer en meer kunstenaars wonen. Door de 

vele festivals en straatfeesten wordt Santa Teresa wel eens het 

‘Montmartre’ van Rio genoemd. We verlaten deze buurt langs de 

Escadaria Selarón, een 215 treden tellende trap die met zijn kleur-

rijke mozaïeken uitgegroeid is tot een waar kunstwerk. Daarna 

reizen we richting Urca voor een van de grootste hoogtepunten 

van de stad: de Pão de Açúcar – de Suikerbroodberg. Via de 

eerste kabelbaan bereiken we Urca Hill. Hier staan we al ver-

steld over de panoramische uitzichten op de Guanabara baai en 

de nabijgelegen eilandjes, de brug die Rio met Niterói verbindt en 

de Corcovadoberg met zijn beroemde Christusbeeld. Een tweede 

kabelbaan brengt ons naar de top op 395 m hoogte. Aan de voet 

van de berg strekt de stad zich als het ware uit als op een post-

kaartje. Daarna is er nog even tijd om van de zonsondergang te 

genieten bij Praia Vermelha. We overnachten in het hotel PORTO 

BAY RIO INTERNACIONAL. (O,L)

Dag 13 RIO DE JANEIRO 

We rijden na ons ontbijt naar het stadsdistrict Cosme Velho waar we 

de Corcovado, de hoogste berg van de stad, oprijden. De rit met de 

3,8 km lange tandradbaan neemt ons mee door het Nationaal Park 

da Tijuca, het grootste stadsoerwoud ter wereld waar koffieheesters, 

bananenbomen, citrusvruchten en orchideeën groeien. Op de top krij-

gen we een adembenemend uitzicht op de stad en een close-up van 

het Christusbeeld, O Cristo Redentor. Dit immense beeld met een 

hoogte van 30 m, een breedte van 28 m en een gewicht van 1.145 

ton waakt over de stad. Vervolgens zakken we af naar het stads-

centrum en bezoeken we onder andere de modernistische Catedral 

Metropolitano en Cinelândia Square. We lunchen in een lokaal res-

taurant. In de namiddag slenteren we langs de dijk van de wereld-

beroemde stranden Copacabana en Ipanema, de natuurlijke habitat 

van de inwoners van Rio, ook genaamd de ‘carioca’s’. Brazilianen 

zijn verzot op hun stranden. Bijgevolg zijn die ‘the place to be’ en 

is het een attractie op zich om daar de sfeer van het bruisende Rio 

op te snuiven. Om de reis af te sluiten laten we voor het afscheids-

diner onze smaakpapillen verwennen in een typische ‘churrascaria’. 

Een aanrader is de verrukkelijke Braziliaanse klassieker picanha. We 

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

Dag 14 RIO DE JANEIRO – LISSABON

We genieten vandaag van het ontbijt. Op het einde van de voormid-

dag rijden we naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar Brussel. 

(O)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

CAPOEIRA

Capoeira is een Afro-Braziliaanse gevechtssport, uitgevonden 
door Afrikaanse slaven in Brazilië. Hoewel kenners het er niet 
over eens zijn of dit vreemde fenomeen zich in de slavendor-
pen op de plantages (senzalas) of bij de gemeenschappen van 
ontsnapte slaven (quilombos) ontwikkeld heeft, gaan ze wel 
akkoord dat capoeira een in dans vermomde verdedigingskunst 
is. De slaven leerden elkaar capoeira aan als een vorm van 
zelfverdediging. De bewegingen werden echter aangepast 
om de gevechtstraining te laten uitschijnen als een onschul-
dige dans. Bovendien dienden de liedjes ook als codes die de 
deelnemers waarschuwden als hun bazen in aantocht waren. 
Capoeira wordt uitgevoerd door twee capoerista’s, die om beurt 
plaats nemen in het midden van een cirkel, die gevormd wordt 
door de dansers, muzikanten en toeschouwers. De live muziek, 
uitgevoerd op een aantal percussie instrumenten, waaronder de 
typische berimbau, geeft niet alleen de stijl en het tempo aan, 
maar becommentarieert de dansers en spoort ze aan. Wanneer 
het gebeuren tot een climax komt, zingt de mestre (leider van 
de muzikanten) een solo litanie, die vervolgens overgaat in 
vraag en antwoord gezangen. Ondertussen voeren de dansers 
acrobatische bewegingen uit in een intrigerend tweespel. 
Capoeira zou haar oorsprong kennen in Zuid-Angola en zou via 
de slavenhandel geïntroduceerd zijn in Brazilië. Sinds mestre 
Bimba zijn capoeira-academie in de jaren dertig opende, heeft 
capoeira zich van de arme slavenbevolking uitgebreid naar het 
brede publiek.
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B R A Z I L I Ë
HOTELS

Dag 1-2 SALVADOR 

FERA PALACE (*****/°°°°)

http://www.ferapalacehotel.com.br/en/

Dag 3-5 NOVO AIRÃO

ANAVILHANAS JUNGLE LODGE (nvt/°°°°) 

http://www.anavilhanaslodge.com/

Dag 6-8 PANTANAL

POUSADO DO RIO MUTUM (nvt/°°°)

http://www.pousadamutum.com.br

Dag 9 GUARULHOS

SÃO PAULO AIRPORT MARRIOTT HOTEL (*****/°°°°)

http://www.marriott.com/hotels/travel/saoap-sao-paulo-air-

port-marriott-hotel/

Dag 10-11 PARATY

POUSADA LITERÁRIA (nvt/°°°+)

http://www.pousadaliteraria.com.br/

Dag 12-13 RIO DE JANEIRO 

PORTO BAY RIO INTERNACIONAL (****/°°°°)

http://www.portobay.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Brazilië/ °=beoordeling ada

■  Een vaccinatie tegen gele koorts is sterk aanbevolen voor deze 

rondreis. 

■  Tijdens deze rondreis bezoeken we verschillende gebieden in 

een zeer uitgestrekt land met afwisselende klimaten. We raden 

dan ook aan om kleding mee te nemen voor zowel warme da-

gen als voor kouder weer en regen.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijge-

volg nooit garanderen. 

■  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. Alle vermelde excursies en boot-

tochten zijn steeds afhankelijk van het weer en vallen buiten 

onze controle.



INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



CAMBODJA  & 
L AOS
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Luang Prabang 

Pakse

Don Daeng

Khone Phapeng

Siem Reap 

Phnom Penh 

LAOS

CAMBODJA

MAANSTAD & AVONDRIJK
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 CL04 17.02.18 03.03.18 ■
17 CL05 17.03.18 31.03.18 ■

18 CL01 17.07.18 31.07.18 ♦
18 CL02 30.10.18 13.11.18 ★
18 CL03 17.11.18 01.12.18 ★
18 CL04 12.02.19 26.02.19 ★
18 CL05 12.03.19 26.03.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

■  voor programma, prijzen en voorwaarden  
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.440
1-persoonskamer: € 5.190

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.690
1-persoonskamer: € 5.740

REISTIP!
Verleng je rondreis met een individueel strandverblijf 
in Thailand, zie p. 301 of p. 309
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C A M B O D J A  &  L A O S

Dag 1 BRUSSEL – PHNOM PENH (CAMBODJA)

We vertrekken vanuit Brussel naar Phnom Penh. 

Dag 2 PHNOM PENH

Bij aankomst in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, maken we 

de grensformaliteiten in orde en rijden we naar het stijlvolle SOFITEL 

PHOKEETHRA PHNOM PENH voor de lunch. Een bezoek aan het 

Nationaal Museum is de ideale kennismaking met Phnom Penh. Dit 

museum, gehuisvest in een klassiek Khmer-stijl geïnspireerd gebouw, 

bezit een indrukwekkende collectie sculpturen uit de Funan-, Chenla- 

en Angkorperiodes. Vervolgens maken we een korte wandeling langs 

de Mekong rivier en bezoeken we Wat Phnom. Deze tempel gelegen 

op een heuvel in het centrum gaf de stad haar naam. In deze buurt 

vinden we nog enkele mooie voorbeelden van Franse koloniale archi-

tectuur. We dineren en overnachten in het hotel. (L,D)

Dag 3 PHNOM PENH

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. De recente geschiedenis 

van Cambodja is onlosmakelijk verbonden met het bewogen leven 

van koning Sihanouk (1922 - 2012). Na een carrière als koning, 

leider van de onafhankelijkheidstrijd tegen de Fransen, eerste minis-

ter, legeraanvoerder, filmacteur en regisseur, communist, partner en 

latere vijand van Pol Pot en vluchteling in China, werd hij in 1993 

opnieuw koning van Cambodja. In 2004 stond hij de troon af aan 

zijn zoon Sihamoni. In de voormiddag bezoeken we de Tuol Sleng 

gevangenis, nu een museum ter herinnering aan de genocide onder 

het regime van de Rode Khmer. We worden er geconfronteerd met 

foto’s van duizenden slachtoffers: zowel Cambodjanen als buitenlan-

ders, die de dood vonden in wat als de grootste volkerenmoord sinds 

de Tweede Wereldoorlog wordt beschouwd. Choeng Ek, beter bekend 

als een van de Killing Fields, toont ons de trieste en macabere ge-

volgen van het repressieve Pol Potregime. We lunchen in een lokaal 

restaurant. In de namiddag bezoeken we het Koninklijk Paleis dat 

de residentie was van de oude koning Sihanouk. De Zilveren Pagode 

bevindt zich ten zuiden van het paleis en kreeg haar naam door 

haar vijfduizend zilveren vloertegels. We sluiten de dag af met een 

bezoek aan de Champey Academy of Arts waar kansarme kinderen 

een opleiding volgen in de traditionele Cambodjaanse dans en mu-

ziek. Zo vergroten de meer dan honderd leerlingen hun kansen op 

werkzekerheid en tegelijkertijd helpen ze de rijke, culturele tradities 

te bewaren. Anders dan anders steunt dit project en de leerlingen zijn 

dan ook fier dat ze hun talenten aan ons kunnen tonen. We dineren 

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

Dag 4 PHNOM PENH – SIEM REAP – ANGKOR WAT

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze binnenlandse 

vlucht naar Siem Reap. Bij aankomst rijden we naar het stijlvolle 

VICTORIA ANGKOR RESORT & SPA waar we genieten van de lunch.  

In de namiddag brengen we een uitgebreid bezoek aan het achtste 

wereldwonder en ook een van de grootste, religieuze monumenten 

ter wereld: Angkor Wat. De bovenmenselijke dimensie van Angkor is 

niet in woorden of beelden te vatten. De eeuwenoude tempelsteden, 

verscholen in de jungle, getuigen van een ongewoon rijk cultureel erf-

goed. Deze tempelstad is een van de grootste culturele en logistieke 

prestaties ooit. Ze imponeert niet alleen door haar omvang, maar 

ook door haar symboliek, harmonische vormgeving en esthetische 

verfijning. Zon en licht zorgen voor een steeds wisselend kleurenspel 

op dit fascinerende bouwwerk uit de Khmerperiode. Met een totale 

oppervlakte van 150 km² is de Angkor site ongetwijfeld het indruk-

wekkendste hindoecomplex. Na deze verrijkende ervaring genieten 

we van het diner in het hotel (O,L,D)

Dag 5 SIEM REAP – ANGKOR THOM – TA PHROM

Na het ontbijt starten we de dag en betreden we de indrukwekkende 

zuidelijke poort van het heiligdom van Angkor Thom. Hier gaven de 

Khmer-koningen met hout, bakstenen, gips, zandsteen, lateriet en 

kleitegels op sublieme wijze vorm aan de boeddhistische kosmolo-

gie. Het genie van de Khmer komt tot uiting in de stoïcijnse uitdruk-

kingen op de tweehonderd grote gezichten van Jayavarman VII in 

de populaire Bayontempel en in enigmatische bouwwerken zoals de 

Baphuon, het Terras van de Leprakoning en het Terras der Olifanten.  

Na de lunch bekronen we deze dag met de intieme, sfeervolle, door 

jungle overgroeide parel Ta Phrom. Natuur en ruïnes houden elkaar 

hier in een wurggreep.  We dineren in een plaatselijk restaurant in het 

stadje Siem Reap en overnachten in het hotel. (O,L,D) 

Dag 6 SIEM REAP – BENG MEALEA – BANTEAY SREY 

Na het ontbijt trekken we in de voormiddag doorheen het rustige 

Cambodjaanse platteland richting Beng Mealea, een verborgen ju-

weel uit de 12de eeuw. Hoewel er weinig gekend is over de geschie-

denis van dit bouwwerk, denkt men dat Beng Mealea de voorloper 

was van Angkor Wat. Er zijn namelijk heel wat architectonische 

gelijkenissen tussen beide tempels. Beng Mealea, wat ‘lotus vijver’ 

betekent, bleef eeuwenlang onontdekt waardoor we ons echte ont-

dekkingsreizigers voelen wanneer we door de dichte jungle de vol-

ledig overwoekerde tempel bereiken. Na deze avontuurlijke ervaring 

blijven we de noordoostelijke route volgen en lunchen we onderweg. 

HOOGTEPUNTEN IN CAMBODJA
Bruisende stad Phnom Penh 

Erfenis van de Rode Khmer: de Killing Fields 

Tonle Sap meer 

Driedaagse Angkor-beleving:

 Beng Mealea: verborgen juweel

 Banteay Srei: kantwerk in steen

 Ta Phrom: de jungle overwint

 Angkor Thom: bovenmenselijke vestingstad

 Angkor Wat: wonder van de microkosmos

 Bayon: gezichten van Jayavarman

HOOGTEPUNTEN IN LAOS
Origineel verblijf in gastvrij Laos

Zuid-Laos: cascade country

Couleur locale op het Bolaven plateau

Fietsen op Don Daeng eiland 

Bezoek aan twee Unesco-sites langs de Mekong

 Wat Phu: vergeten wonder

 Rustgevend & charmant Luang Prabang

EXCLUSIEVE HOTELS

VOLPENSION
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M A A N S T A D  &  A V O N D R I J K

We zetten onze tocht verder ten zuiden van het Kulengebergte. Uit 

deze bergen stammen de belangrijkste bouwmaterialen voor de hei-

ligdommen van Angkor. Onderweg verkennen we Banteay Srei, een 

bijzonder esthetisch tempeltje uit roze zandsteen. Gefascineerd door 

de fijne en gedetailleerde bas-reliëfs en levendige figuren, lieten on-

derzoekers van de ‘École Française de l’Extrême Orient’ zich tot dief-

stal verleiden, maar ze werden hierbij (gelukkig) betrapt. ‘s Avonds 

genieten we van een sfeervol diner met traditionele Cambodjaanse 

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

Dag 7 SIEM REAP – TONLE SAP – PAKSE (LAOS)

Na het ontbijt maken we een boottocht op Tonle Sap, het groot-

ste zoetwatermeer van Zuidoost-Azië. De Tonle Sap rivier verbindt 

dit meer met de Mekong rivier. Tijdens het regenseizoen keert de 

Mekong de stroomrichting van de Tonle Sap rivier om en neemt het 

meer vier keer in omvang toe. Dit zorgt voor unieke fauna en flora op 

en rond het meer. Met een beetje geluk kunnen we de kroeskoppeli-

kaan, de adjudantvogel of maraboe en andere ooievaars observeren. 

Daarna rijden we naar de luchthaven voor een vlucht naar Pakse. 

Deze nog vrij jonge stad is mooi gelegen aan de samenloop van de 

Sedon- en Mekong rivier. We ontdekken er een enorme rijkdom aan 

natuur, volkeren en geschiedenis. We verblijven in het charmante en 

intieme RESIDENCE SISOUK HOTEL, een gerenoveerd en authentiek 

Franco-Chinees koopmanshuis en familiaal erfgoed. We dineren en 

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

Dag 8 PAKSE – BOLAVEN PLATEAU 

Na het ontbijt vertrekken we naar het gemakkelijk bereikbare Bolaven 

Plateau, gelegen op een hoogte van 1.300 m. We starten onze tocht 

bij een historische theeplantage waar naast groene en rode thee ook 

vele fruitsoorten zoals avocado, durian, pomelo, rambutan en jack-

fruit verbouwd worden. Ten westen van koffiehoofdplaats Paksong, 

verborgen in een frisgroen woud, bevinden zich de tweelingwaterval-

len van Tad Fane. We nemen de natuurlijke pracht van dit gebied 

in ons op tijdens een rustige wandeling naar Tad Yeung. Tijdens de 

wandeling proberen we een glimp op te vangen van de fauna die het 

gebied rijk is. Na de lunch bezoeken we de koffieplantage van Sinouk 

Coffee Resort. Bolaven betekent letterlijk ‘Huis van de Laven’, maar 

ook andere etnische minoriteiten zoals de Alak en de Katu wonen 

in deze regio. In het nabijgelegen dorpje Ben Pon Neuw maken we 

kennis met de Alak minoriteit en in Ban Hoay Hoon met de Katu 

minoriteit. Samen met de Laven onderhouden ze een sterk spirituele 

traditie van voorouder- en geestenverering. Daarna zetten we onze 

tocht verder naar Paxuam. Hier vormen enkele typische etnische 

DE BOVENMENSELIJKE DIMENSIE VAN ANGKOR

Met een totale oppervlakte van 150 km² is Angkor ongetwijfeld het indrukwekkendste hindoecomplex aller tijden. Verscholen in de jungle, 
zijn deze eeuwenoude tempelsteden de laatste getuigen van de ongelofelijke, culturele rijkdom van het Khmerrijk. Perfect symmetrische 
tempelcomplexen herbergen verfijnde sculpturen van een goddelijke schoonheid. Zuilen en portalen van lateriet, bekleed met zandstenen 
platen, zijn versierd met mythologische voorstellingen. Beeldhouwwerken eren goden en vergoddelijkte heersers. Sublieme decoraties op 
lateien, bas-reliëfs, timpanen en friezen verheerlijken gracieuze danseressen en godinnen. Angkor is een verzameling van verschillende 
groepen, die elk een eigen uitstraling hebben. De 12de-eeuwse Bayontempel is een immens bouwwerk in de vorm van een lotus. Centraal 
staan de gebeeldhouwde aangezichten, die in elke windrichting neerkijken op 54 kleinere torens. De koninklijke tempel van Baphuon, in de 
vorm van een piramide, droeg de eerste bas-reliëfs. De Banteay Srei is misschien wel de aantrekkelijkste tempel door zijn fijne en elegante 
reliëfs in roze zandsteen. De grandioze 12de-eeuwse graftempel Angkor Wat, door zijn immense afmetingen en verscheidenheid aan 
beeldhouwwerken hét hoogtepunt van Angkor, bevindt zich in het centrum van dit wereldberoemde tempelcomplex. Het elegante terras, 
bewaakt door grote stenen leeuwen, leidt naar het centrale heiligdom, opgetrokken in drie niveaus: de imposante gopura’s met bas-reliëfs, 
verhalen episodes uit de Ramayana en Mahabharata. Een bezoek aan Angkor is niet alleen een tocht door de wereld van de Khmerkoningen, 
maar ook door de mystieke wereld van de goden.



C A M B O D J A  &  L A O S
huizen bewoond door de Lawei, Tahiang, Oiy en Nge, de basis van 

een coöperatief project voor behoud en bescherming van de lokale 

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

Dag 9 PAKSE – KHONE PHAPENG – DON DAENG

Na het ontbijt rijden we zuidwaarts door cascade country, waar de 

machtige Khone Phaphengwatervallen de natuurlijke grens met 

Cambodja vormen. Vanuit het haventje van Ban Nakasang varen we 

per prauw tussen de meer dan 4.000 eilanden van Si Phan Don. Op 

Don Khon eiland bereiken we via pastorale wijkjes de Li Phi water-

val, die volgens het lokale geloof de slechte geesten van mensen 

en dieren vangt. Op Don Khon eiland lunchen we in een plaatselijk 

restaurant. In Ban Muang worden we opgewacht voor de overtocht 

naar Don Daeng. Daar vormen acht dorpjes te midden van de rijstvel-

den het decor voor ons verblijf in de serene, aan de oever gelegen LA 

FOLIE LODGE, waar we dineren en overnachten. (O,L,D) 

Dag 10 DON DAENG – WAT PHU – CHAMPASSAK 

Na het ontbijt brengen we vandaag een uitgebreid bezoek aan de 

Wat Phu tempel. Dit heiligdom werd in de 5de eeuw gebouwd als 

wereldse projectie van de hemel en fungeerde als belangrijk econo-

misch en politiek centrum op de route naar Angkor. Haar mystieke lig-

ging, met zes terrassen op drie niveaus, vertelt de evolutie van haar 

animistisch verleden tot de laatste bouwmeesters uit de post-Angkor 

periode. We lunchen in de koningsstad Champassak. Nadien keren 

we terug naar het autovrije Don Daeng of Rode Eiland, waar we in de 

namiddag het tijdloze dorpsleven op eigen houtje kunnen verkennen 

en kennis kunnen maken met de opvallend vriendelijke bevolking. 

We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 11 DON DAENG – PAKSE – LUANG PRABANG

Na het ontbijt verlaten we Don Daeng en varen we naar Champassak, 

waarna we verder rijden naar Pakse. Onderweg bezoeken we de Wat 

Luang pagode. Dit kleine 19de-eeuwse tempelcomplex is bekend om 

zijn versierde deuren en de naga’s die op de leuning van de trap 

zitten. In de luchthaven van Pakse schepen we in voor een vlucht 

naar het charmante stadje Luang Prabang (mogelijk via Vientiane). 

Afhankelijk van het vluchtschema nemen we een snacklunch of lun-

chen we in een lokaal restaurant. Bij aankomst in de voormalige 

koninklijke hoofdstad van Laos nemen we onze intrek in het HOTEL 

VILLA MALY, waar we ook dineren. (O,snacklunch,D)

Dag 12 LUANG PRABANG

Na het ontbijt bezoeken we een authentiek olifantencentrum. Een 

mahout vertelt ons over het leven van de werkolifant, waarna we een 

korte rit door het primaire woud maken op de rug van de olifant. Na de 

wandeling maken we een boottocht naar de Tad Sae waterval, waar 

we genieten van de prachtige omgeving. We keren terug naar het oli-

fantencentrum, waar we lunchen en ons even kunnen verfrissen voor 

we terugrijden naar Luang Prabang. In de namiddag maken we een 

interessante hopping-tocht per fiets. Op een rustig tempo fietsen we 

van tempel naar tempel. Als alternatief voorzien we ook enkele tuktuks 

voor wie zijn krachten liever wil sparen. De vele grote stoepa’s rond de 

Wat Aham stralen rust en sereniteit uit. We besteden extra aandacht 

aan de Wat Visounarat, genoemd naar koning Visoun die in de 16de 

eeuw over Laos regeerde. Dit heiligdom is een van de oudste van het 

land. Uniek is het dak aan de voorkant dat helemaal naar beneden tot 

over het terras loopt. De Wat Xien Thong is de enige tempel die nog in 

zijn originele staat verkeert en niet werd gerestaureerd. De roversbende 

van de Zwarte Vlag, die in 1887 de stad plunderde, spaarde deze 

tempel, omdat hun leider er in zijn jonge jaren als monnik studeerde. 

Prachtig gebogen daken, met goud belegde pilaren en schitterende 

fresco’s maken dit heiligdom tot een waar juweel. We dineren in een 

lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 13 LUANG PRABANG 

Na een lekker ontbijt rijden we via de linkeroever van de Mekongrivier 

naar Ban Xang Hai, het pottenbakkersdorp, alias whisky dorp waar 

we inschepen en varen naar de bekende Boeddhagrotten in Pak Ou. 

Na ons bezoek aan dit eeuwenoude bedevaartsoord keren we terug 

en genieten we onderweg van de mooie, voorbijglijdende landschap-

pen. Deze tocht voert ons langs de primaire jungle en mooie kar-

strotsen terug naar de stad. Na de lunch bezoeken we het Royal 

Palace Museum, een imposant gebouw dat in opdracht van de 

Fransen werd gebouwd. Het museum bezit een uitgebreide collectie 

van oosters lakwerk, Ramayana schilderijen, koninklijke portretten en 

geschenken. Deze werden door het Westen aan de controversiële 

Laotiaanse monarchie geschonken. De absolute parel in dit gebouw 

is de Pa Bang, een Boeddhabeeld dat voor negentig procent uit puur 

goud bestaat en waaraan een mysterieuze legende is verbonden. We 

dineren in de stad. Liefhebbers kunnen na het diner nog wat sfeer 

opsnuiven op de avondmarkt. We overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 14 LUANG PRABANG – BRUSSEL

Na het ontbijt genieten we van wat vrije tijd in de stad. Wie wil kan 

deze ochtend op eigen tempo de markt ontdekken of vanop de Phu Si 

heuvel van het uitzicht genieten. Na de lunch nemen we afscheid van 

Luang Prabang en van dit gastvrije land. We rijden naar de luchthaven 

voor het vertrek naar Brussel. (O,L)

Dag 15 BRUSSEL 

We komen aan in Brussel.

DE LEGENDE VAN FA NGUM

Over de historische stichter en eerste koning van het koninkrijk 
Lan Xang, het huidige Laos, bestaan er vele verhalen. Volgens 
een van de legendes werd Fa Ngum in 1.316 geboren in Sawa, 
het huidige Luang Prabang. De baby had 33 tanden en de pries-
ters beschouwden dit als een slecht voorteken. Ze smeekten zijn 
vader, koning Chao Phi Fa, hem te doden. De vorst kreeg dit niet 
over zijn hart en besloot hem op 7-jarige leeftijd uit het rijk te 
verbannen en zette zijn zoon op een vlot in de Mekong. Fa Ngum 
overleefde de tocht en kwam aan het Khmerhof terecht waar 
hij opgroeide, onderwezen werd in het boeddhisme en trouwde 
met een Khmerprinses. Na een inval van een ander koninkrijk, 
vluchtte hij samen met de hofhouding naar Laos. Omstreeks 
1.350 veroverde hij zijn geboorteplaats en kroonde hij zichzelf 
tot koning. Het boeddhisme werd als staatsreligie ingevoerd. In 
de daaropvolgende jaren bleef Fa Ngum zijn rijk verder uitbreiden 
totdat hij in 1.371 door zijn ministers, de vele oorlogen moe, 
werd verbannen. Hij stierf in 1.373 in de Thaise provincie Nan.
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C A M B O D J A  &  L A O S
HOTELS

Dag 2-3 PHNOM PENH 

SOFITEL PHOKEETHRA PHNOM PENH (*****/°°°°°)

www.sofitel.com

Dag 4-5-6 SIEM REAP 

VICTORIA ANGKOR RESORT & SPA (*****/°°°°)

www.victoriahotels.asia

Dag 7-8 PAKSE

RESIDENCE SISOUK HOTEL (***/°°°)

www.residence-sisouk.com

Dag 9-10 DON DAENG 

LA FOLIE LODGE (****/°°°+)

www.lafolie-laos.com

Dag 11-12-13 LUANG PRABANG

VILLA MALY (****/°°°°)

www.villa-maly.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Deze reis verloopt volledig in volpension. De maaltijden zijn een 

gezonde mix van Laotiaanse, Cambodjaanse, Thaise, Chinese 

en westerse keuken. 

■  Deze afwisselende reis staat in theorie open voor elke leeftijd. 

Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, 

kan deelnemen aan alle excursies en wandelingen die worden 

georganiseerd. 

■  Doordat we tijdens de bezoeken aan de dorpen vaak over onge-

plaveide wegen wandelen en er ook heel wat trappen zijn op de 

sites van Angkor, raden wij aangepaste schoenen aan.

■  Aangezien binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zich niet 

altijd strikt aan hun vluchtschema’s houden of deze misschien 

nog wijzigen na publicatie van de brochure, bestaat de kans 

dat er vertragingen ontstaan of dat de reisroute moet worden 

aangepast. Ook onvoorziene plaatselijke, logistieke of weers-

omstandigheden kunnen verschuivingen in het programma 

noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om 

het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maar enige 

flexibiliteit is vereist.

VERLENGINGEN
Verleng je rondreis met een individueel strandverblijf in Thailand,

zie p. 301 of p. 309

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Cambodja & Laos / °=beoordeling ada

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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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
 van t.e.m.
18 CA01 19.07.18 05.08.18 ♦
18 CA02 02.08.18 19.08.18 ♦
18 CA03 08.08.18 25.08.18 ♦
18 CA04 22.08.18 08.09.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.240
1-persoonskamer: € 9.840
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W E S T - C A N A D A

Dag 1 BRUSSEL – CALGARY – BANFF

We vertrekken vanuit Brussel naar Calgary in de provincie Alberta. Bij aan-

komst rijden we naar Banff, een stadje aan de oever van de Bow rivier, 

dat omringd wordt door de majestueuze Rocky Mountains. We genieten 

van een licht diner en overnachten in het centraal gelegen ELK + AVENUE 

HOTEL. (D)

Dag 2 BANFF & LAKE LOUISE

Na een lekker ontbijtbuffet verkennen we het Banff National Park, een 

van de oudste en mooiste parken van Canada. We worden meteen 

opgeslorpt door de adembenemende natuur en krijgen een prachtig 

zicht op de enorme vallei die uitgehold werd door de Bow rivier. 

Een uitgelezen kans voor een verkwikkende natuurwandeling in de 

Rockies. In de namiddag bezoeken we de natuurlijke schoonheden 

Lake Louise en Moraine Lake. We dineren in een lokaal restaurant en 

overnachten in het hotel. (O,D)

Dag 3 BANFF – JASPER

Na het ontbijt volgen we de Icefields Parkway, ongetwijfeld een 

van de meest betoverende wegen ter wereld. Ontzagwekkende 

bergen, turkooisblauwe meren, kristalheldere bergrivieren, einde-

loze gletsjers en immer groene wouden wisselen elkaar af. Dit 

is een paradijs voor beren, herten, berggeiten, elanden en groot-

hoornschapen. We worden met de bus tot aan de voet van de 

Athabascagletsjer gebracht, een van de acht gletsjers die uit het 

duizend jaar oude Columbia Icefield vloeit. Met zijn 325 km² is de 

Athabasca de indrukwekkendste ijsmassa van de Rocky Mountains. 

We bewonderen ook de Athabasca Falls op de weg naar Jasper, 

waar we in de namiddag aankomen. We dineren en overnachten 

in het rustieke BECKER’S CHALETS, dat prachtig gelegen is aan de 

rivier Athabasca, in het hart van het Jasper National Park. (O,D)

Dag 4 JASPER & OMSTREKEN

Na een gezellig ontbijt stoppen we op weg naar Maligne Lake aan de 

gelijknamige canyon. We wandelen langs een 50 m diepe kloof die 

de rivier Maligne al sinds de laatste ijstijd uitgraaft en waar ze zich 

nu met bruisend geweld doorheen slingert. Via de poreuze kalkstenen 

bodem stroomt de rivier 16 km ondergronds verder. Zo vormt ze het 

mysterieuze Medicine Lake dat elk jaar in de herfst verdwijnt. Volgens 

de inheemse bevolking of First Nations wordt Medicine Lake bewoond 

door kwade geesten. We schepen in voor een ontspannend boottochtje 

op Maligne Lake, het tweede grootste gletsjermeer ter wereld. De 

betovering van het turkooizen kleurenspel wordt sterker met de mi-

nuut. De omringende, met sneeuw bedekte bergtoppen zijn van een 

ongeëvenaarde schoonheid en het kleine Spirit Island is waarschijnlijk 

het fotogeniekste natuurplekje in Canada. Na de boottocht lunchen we 

en maken we een fijne raftingtocht op de Athabasca. Terwijl we over 

het water glijden, nemen we de rustgevende omgeving in ons op. We 

dineren en overnachten in de chalets. (O,L,D) 

Dag 5 JASPER – PRINCE GEORGE

Na het ontbijt nemen we de hoogste kabelbaan van Canada naar 

Mountain Whistler tot op 2.300 m hoogte. Hier wacht ons een on-

wezenlijke wereld. Bij helder weer hebben we een eindeloos uitzicht 

over de Athabascavallei, maar de echte schoonheid ligt verscholen 

in de rotsachtige bodem waar kleurrijke vetplantjes de ijzige win-

ters trotseren om tijdens de korte zomers hun bloemenpracht te 

tonen. Met een beetje geluk zien we een marmot zonnebaden op 

een rots of een sneeuwhoender scharrelen naar iets lekkers. Dan 

zetten we onze reis verder in westelijke in westelijke richting naar 

Prince George, via de Yellowhead of Highway 16. We passeren de 

Yellowhead Pass, rijden de provincie British Columbia binnen en vol-

gen de Fraser, een klein bergriviertje dat 1.380 km verder in de 

Stille Oceaan uitmondt. Wanneer Mount Robson voor ons opdoemt, 

hebben we het gelijknamig provinciaal park bereikt. Bij helder weer 

kan hier een optionele helikoptervlucht rond de imposante Mount 

Robson gemaakt worden. We zetten onze tocht verder door velden 

en wouden, de natuurlijke habitat van de beer. Prince George is dé 

houtstad van British Columbia en dat merken we snel als we de 

omgehakte stukken bos in de omgeving doorkruisen. Kort nadat de 

ontdekkingsreiziger Simon Fraser hier in 1807 langs de oevers van 

de Nechako rivier en de Fraser rivier voer, liet hij een fort bouwen dat 

genoemd werd naar de Britse koning George III. Na deze prachtige 

dag schuiven we aan tafel voor het diner. We overnachten in THE 

COAST INN OF THE NORTH. (O,D)

OPMERKING
De facultatieve helikoptervlucht rond Mount Robson reserveren en 
betalen we ter plekke. Deze vlucht is steeds onder voorbehoud van 
de weersomstandigheden. Prijs: ongeveer 260 CAD p.p.

Dag 6 PRINCE GEORGE – SMITHERS

Na het ontbijt doorkruisen we het Interior Plateau, een glooiende 

hoogvlakte bezaaid met bossen en meren. Vroeger woonden hier 

de Carrierindianen, die later werden opgevolgd door pelsjagers en 

avonturiers. In het gerestaureerde handelsfort St. James, dat nu 

als nationale historische site dient, herbeleven we de tijd van de 

pelshandelaars die in dienst waren van de machtige Hudson’s Bay 

Company. We lunchen in de omgeving van het fort. Tijdens onze rit 

naar Smithers, een Zwitsers aandoend dorpje, beseffen we pas hoe 

groots en wild het westen van Canada is. We dineren en overnachten 

in het gezellige HUDSON BAY LODGE. (O,L,D)

BUITENGEWONE NATUUR
Imposante gletsjers in Alaska

Overweldigende Rocky Mountains

Schitterende smaragdgroene gletsjermeren

De befaamde Inside Passage

Fraaie wandelingen in gematigd regenwoud

ONVERGETELIJKE ONTMOETINGEN
Grizzlyberen bij Fish Creek

Orka-exploratie in Telegraph Cove

Grijze en bultrugwalvissen nabij Tofino

AFWISSELENDE ACTIVITEITEN
Boottocht op Maligne Lake

Rafting op de Athabasca rivier

Via kabelbaan naar Mount Whistler op 2.300 m hoogte 

Indrukwekkende First Nations cultuur in Ksan

Couleur locale in Hyder, Alaska

Bezoek aan het wereldvermaarde Vancouver Aquarium
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P A S S A G E  T O  A L A S K A

Dag 7 SMITHERS – STEWART 

Vandaag wacht ons na het ontbijt een mooie tocht door het bin-

nenland van British Columbia. In dorpjes zoals Moricetown, Ksan en 

Kitwancool komen we in contact met de cultuur van de First Nations. 

Deze stammen leven vooral van de zalmvangst. In Moricetown 

Canyon is de kans groot dat we deze zalmvissers aan het werk 

zien. Met een net scheppen ze de vis uit de kolkende Bulkley of 

ze prikken hem met een speer uit de rivier. In Ksan bezoeken we 

een nagebouwd indianendorpje met longhouses en totempalen. Na 

de lunch in Hazelton zetten we koers naar Alaska. Via de Cassiar 

Highway bereiken we Kitwancool, een dorpje waar nog zo’n 20 ori-

ginele totempalen staan. Daarna rijden we verder richting Stewart. 

Onderweg worden we verrast door de Bear Glacier, een enorme, met 

azuurblauwe barsten doorkliefde gletsjermuur die opdoemt uit een 

zijdal. Vanavond overnachten we in Stewart, vlakbij de grens met 

Alaska, in het eenvoudige KING EDWARD HOTEL. Bij onze aankomst 

wacht ons een heerlijk diner met dagverse Alaskan king crab. (O,L,D)

Dag 8 STEWART: HYDER 

Na het ontbijt laten we Stewart, de meest noordelijke ijsvrije haven 

van West-Canada achter ons. We steken de grens over met Alaska 

naar het spookstadje Hyder, dat alleen tot leven komt dankzij de 

vele bezoekers. We reizen verder naar Fish Creek, een rivier waar de 

zalm in de zomermaanden kuit schiet. Met een beetje geluk spotten 

we grizzly’s of zwarte beren die vissen uit het water scheppen: een 

onvergetelijk spektakel. Daarna volgen we de steile, kronkelende 

zandweg langs oude goudmijnen en grootse ravijnen. We genieten 

van een picknicklunch aan het uitkijkpunt van de indrukwekkende 

Salmon Glacier. We stoppen op de terugweg nog eens bij Fish Creek 

om beren te observeren en rijden terug langs Hyder. We kunnen onze 

dorst lessen in een typische bar waar de goudzoekers vroeger hun 

‘vuurdrankje’ bestelden. Na deze goed gevulde dag dineren en over-

nachten in we in het hotel. (O,picknicklunch,D)

OPMERKING
Eind juli en augustus zijn de belangrijkste periodes voor de zalmen-
trek en de daarbij horende observatie van grizzly’s en zwarte beren. 

Dag 9 STEWART – PRINCE RUPERT

Vandaag wacht ons een lange, maar schitterende reis naar de west-

kust van British Columbia. We starten de dag met een eenvoudig 

ontbijt en gaan dan op weg via de Highway 37A. Onderweg zien we 

nog een laatste keer de indrukwekkende Bear Glacier. We volgen de 

Cassiar Highway die oorspronkelijk werd aangelegd voor de bos- en 

mijnbouw. We stoppen in het stadje Terrace, vooral bekend bij sport-

vissers. Na de middag vervolgen we onze weg langs de oever van 

de machtige rivier Skeena, die zich een weg baant door de Coastal 

Mountains om uit te monden in de Stille Oceaan. Hier ligt het vrien-

delijke havenstadje Prince Rupert waar de meeste inwoners leven van 

visvangst en houthandel of in de drukke haven werken. Als het weer 

meezit, kunnen we ook een facultatieve vlucht per watervliegtuig 

maken. We dineren met uitzicht op de Stille Oceaan, waarna we 

voldaan overnachten in het CREST HOTEL. (O,D)

OPMERKING
De reservatie en betaling van de facultatieve vlucht per watervliegtuig 
gebeurt ter plaatse. Deze vlucht is steeds afhankelijk van de weers-
omstandigheden. Prijs: ongeveer 290 CAD voor één uur.

Dag 10 PRINCE RUPERT – PORT HARDY (INSIDE PASSAGE)

Vroeg uit de veren vandaag, zo kunnen we in alle rust inschepen 

bij de terminal voor veerboten in Prince Rupert. Een spannend mo-

ment: de trossen worden losgegooid en het schip start zijn lange reis 

door de binnenzeevaartweg naar het zuiden. De Inside Passage is 

de belangrijkste transportweg naar Alaska en een ware droom voor 

avontuurlijke reizigers. Aan boord worden we verwend met een ont-

bijtbuffet en vergapen we ons aan de eilanden rondom, dicht bebost 

met lange douglassparren. Tijdens deze mooie bootreis is Bella Bella 

het enige spoor van de bewoonde wereld: een dorpje van de First 

Nations dat tussen de wouden verscholen ligt. Terwijl de zonsonder-

gang de lucht omtovert in een symfonie van rode tinten, tekent het 

silhouet van Vancouver Island zich stilaan af aan de aan de horizon 

tijdens het diner. Net voor middernacht verschijnt de kustlijn. Eenmaal 

aan wal rijden we naar het GLEN LYON INN in Port Hardy voor onze 

overnachting. (O,D)



W E S T - C A N A D A
Dag 11 PORT HARDY – TELEGRAPH COVE – QUADRA ISLAND

Na het ontbijt wacht ons opnieuw een zeeavontuur. Vandaag 

brengt de boot ons naar Telegraph Cove. Dit is de uitvalsbasis naar 

Johnstone Strait, waar in de zomer orkafamilies smullen van de 

smakelijke en rijkelijk aanwezige zalm. De kapitein stuurt zijn jacht 

langs piepkleine eilandjes terwijl hij behendig de netten van de 

talrijke zalmvissers weet te ontwijken. De kans bestaat dat we hier 

de bijzondere zwart-witte walvissen spotten. Van ver zien we een 

reeks vinnen door het water klieven, gevolgd door een dampwolk 

als de orka uitademt. De ervaring wordt compleet als we via on-

derwatermicrofoons het gefluit en geklik van de orka’s horen. ‘s 

Middags staat er een heerlijke BBQ met zalm op het menu. Daarna 

rijden we verder naar Campbell River waar we de ferry nemen naar 

Quadra Island. We dineren en overnachten hier in de rustig gelegen 

TSA KWA LUTEN LODGE. Deze typerende accommodatie werd door 

de Kwagiulthstam gebouwd op hun reservaatgebied. (O,L,D)

Dag 12 QUADRA ISLAND

Vandaag staat er een spannende of net ontspannende dag op Quadra 

Island op het programma. Na het ontbijt maken we een charmante 

wandeling langs de Discovery Passage naar het Cape Mudge Village, 

waar een echte First Nations sfeer heerst. Wie een beetje avontuur-

lijk en actief aangelegd is, kan daarna kiezen voor een boeiende 

zeekajaktocht langs de kustlijn van Quadra Island. Ook voor onerva-

ren kajakkers is dit een fijne ervaring. We kunnen aan de baai van 

Rebecca Split ook heerlijk wandelen en tot rust komen. Aan het einde 

van deze dag keren we terug voor het diner en onze overnachting 

in de lodge. (O,D)

OPMERKING
De reservatie en betaling van de facultatieve zeekajaktocht gebeurt ter 
plaatse. Deze tocht is afhankelijk van de weersomstandigheden. Prijs: 
ongeveer 70 CAD p.p.

Dag 13 QUADRA ISLAND – TOFINO

We zetten onze reis over Vancouver Island verder na een eenvoudig 

ontbijt. Na een korte overzet rijden we landinwaarts en zien we de 

hoge bergpieken van de Vancouver Island Range, die het noordoosten 

van het eiland tegen de stormen uit de Stille Oceaan beschermen. 

De bergen zorgen voor een aangenaam klimaat en we vinden er 

zelfs een van de laatste oorspronkelijke stukjes gematigd regenwoud 

terug, bijvoorbeeld in het MacMillan Provincial Park. Dit natuurgebied 

wordt ook wel Cathedral Grove genoemd naar zijn bomen die zo 

hoog zijn als kathedralen. Nergens anders zie je douglassparren en 

hemlocks van deze omvang. In de namiddag komen we aan in het 

Pacific Rim National Park, omgeven door eeuwenoude regenwouden 

en ongerepte stranden. Tijdens een wandeling ontdekken we hoe 

rijk en en gevarieerd deze prachtige bossen wel zijn. Na alweer een 

boeiende dag rijden we naar het BEST WESTERN TIN WIS RESORT, 

op een geweldige locatie aan de Stille Oceaan. Hier genieten we van 

ons diner en een welverdiende nachtrust. (O,D)

Dag 14 TOFINO 

Na het ontbijt vertrekken we in oceaanzodiacs om de regio van 

Clayoquot Sound te verkennen. Vanop het water zien we de fraai in-

gesneden kustlijn waar de regenwouden afdalen tot aan de ontelbare 

strandjes en baaien. Er zijn talrijke eilandjes waar we zeeleeuwen 

en -honden, vogelkolonies en witkoparenden kunnen zien, maar wij 

gaan op zoek naar grijze walvissen en bultrugwalvissen. In de namid-

dag maken we een wandeling langs de Stille Oceaan. Na deze mooie 

dag keren we terug naar het resort voor ons diner en onze tweede 

nacht in de Pacific Rim. (O,D)

Dag 15 TOFINO – VANCOUVER

Vandaag zetten we na het ontbijt koers richting Nanaimo, de 

tweede stad op Vancouver Island. Daar schepen we in voor een 

tocht naar Vancouver City. Na anderhalf uur varen, verschijnen de 

besneeuwde bergen van de Coastal Mountains en de skyline van 

Vancouver. De unieke ligging van deze boeiende stad trekt miljoe-

nen bezoekers van over de hele wereld aan. In de zomer kunnen 

we er zeilen en surfen in de prachtige baaien en in de winter is 

de stad een trekpleister voor skiërs en snowboarders. Er valt al-

tijd wel iets te beleven in Vancouver, van de Capilano Suspension 

Bridge tot het Stanley Park, het Vancouver Aquarium…noem maar 

op. De stad telt heel wat internationale restaurants en heeft een 

uitstekende gastronomische reputatie. In de namiddag maken we 

een verkennende stadsrondrit. Zelfs naar Canadese begrippen is dit 

een jonge stad. In 1870 was Vancouver niet meer dan een hout-

zagerij die stilaan uitgroeide tot een dorpje dankzij de aanleg van 

de Canadian Pacific Railroad in 1886. Vandaag is Vancouver een 

wereldstad met meer dan twee miljoen inwoners. In een gezellig 

restaurantje in de binnenstad genieten we van een heerlijk diner. 

Daarna overnachten we in het stijlvolle THE SUTTON PLACE HOTEL 

in het bruisende hart van Vancouver (O,D)

Dag 16 VANCOUVER

We starten met een smakelijk ontbijt en trekken naar het Stanley 

Park, het bekendste park van Vancouver, gevolgd door een bezoek 

aan het Vancouver Aquarium, het grootste en boeiendste aquarium 

van Canada. Hier ontdekken we de rijke, wonderbaarlijke onderwa-

terwereld van de ruwe en sprookjesachtige kusten van West-Canada 

en komen we oog in oog te staan met verschillende zeezoogdieren, 

zoals beluga’s, dolfijnen, zeeleeuwen en zeeotters. Na dit bezoek rij-

den we naar Noord-Vancouver en kuieren we rond op Lonsdale Quay 

Market, een bekoorlijk en prettig marktcomplex vlakbij de haven. 

Nadien schepen we in op de Seabus, een catamaranveerboot die naar 

Gastown vaart. In de namiddag ontdekken we op eigen tempo de 

rest van deze wereldstad, met zijn verbluffende ligging tussen steile, 

diepgroene bergwanden, diverse oceaaninhammen en kleurrijke par-

ken en tuinen. We kunnen souvenirs sprokkelen in Gastown, de shop-

pingbuurten opzoeken, flaneren over een van de vele zandstranden 

of een van de vele musea bezoeken: er is voor elk wat wils. ‘s Avonds 

genieten we van het afscheidsdiner in het restaurant van het hotel om 

daarna een laatste keer te overnachten in Canada. (O,D)

Dag 17 VANCOUVER – BRUSSEL

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven van Vancouver voor  

onze vlucht naar Brussel. (O) 

Dag 18 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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W E S T - C A N A D A
HOTELS

Dag 1-2 BANFF 

ELK + AVENUE HOTEL (****/°°°)

Dag 3-4 JASPER 

BECKER’S CHALETS (****/°°°)
www.beckerschalets.com

Dag 5 PRINCE GEORGE  

THE COAST INN OF THE NORTH (***/°°°)
www.coasthotels.com

Dag 6 SMITHERS 

HUDSON BAY LODGE (***/°°°)
www.hudsonbaylodge.com

Dag 7-8 STEWART 

KING EDWARD HOTEL (***/°°)
www.kingedwardhotel.com

Dag 9 PRINCE RUPERT 

CREST HOTEL (****/°°°°)
www.cresthotel.bc.ca

Dag 10 PORT HARDY 

GLEN LYON INN (****/°°°)
www.glenlyoninn.com

Dag 11-12 QUADRA ISLAND 

TSA KWA LUTEN LODGE (***/°°°)
www.capemudgeresort.bc.ca

Dag 13-14 TOFINO

BEST WESTERN TIN WIS RESORT (***/°°°) 
www.tinwis.com

Dag 15-16 VANCOUVER – NIEUWE KEUZE 

THE SUTTON PLACE HOTEL (*****/°°°°)

www.suttonplace.com

BELANGRIJK OM WETEN INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Alle niet vermelde lunches 

■  Alle facultatieve activiteiten

■  Eventuele kosten voor paspoort en eTA

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag)

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Canada / °=beoordeling ada

■  Tijdens deze reis ontdekken we verschillende aspecten van de 

wondermooie Canadese natuur en cultuur: de indrukwekkende 

Rocky Mountains, de legendarische First Nations, het majestueu-

ze gletsjergebied van Alaska en de West-Canadese fjordenkust 

met de befaamde Inside Passage. Met een beetje geluk zien we 

ook orka’s, grijze walvissen en grizzly’s. Toch willen we graag 

meegeven dat wildlife spijtig genoeg niet à la carte komt en 

we dit bijgevolg nooit kunnen garanderen. De ervaring leert ons 

dat verschillende groepen vaak totaal andere ervaringen kunnen 

opdoen.

■  We kiezen zoveel mogelijk voor hotels en lodges die geïnte-

greerd zijn in de natuur, zodat we ten volle kunnen genieten van 

deze onvergetelijke ervaring. Op deze exclusieve locaties zijn 

de maaltijden naar Europese normen soms minder uitgebreid.

■  Tijdens deze reis maken we meerdere prachtige wandelingen; 

aangepaste kledij en wandelschoenen met profiel zijn dus een 

absolute must. Deze wandelingen werden zorgvuldig geselec-

teerd, zodat iedereen met een normale conditie en mobiliteit 

eraan kan deelnemen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen geplande excursies geheel of gedeeltelijk onmogelijk 

maken. In dit geval doen we altijd ons uiterste best om een 

volwaardig alternatief voor te stellen. 

■  We reserveren als extra service een aantal privécabines tijdens 

de Inside Passage, om eventueel wat uit te rusten en onze hand-

bagage op te kunnen bergen.

■  De service tips bij maaltijden in Canada zijn niet vrijblijvend en 

maken een wezenlijk deel uit van de kost. Deze service tips 

bedragen 15 à 20% en zijn inbegrepen bij de maaltijden die 

deel uitmaken van ons programma.
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Santiago

Calama

Puerto Natales

Punta Arenas

Paaseiland

San Pedro De Atacama

CHILI

Puerto Montt

Torres Del Paine NP

Puerto Varas

EXTREMO SUR
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 CH03 27.01.18 13.02.18 ■

18 CH01 27.10.18 13.11.18 ★
18 CH02 17.11.18 04.12.18 ★
18 CH03 26.01.19 12.02.19 ♦

■  voor programma, prijzen en voorwaarden  
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.120
1-persoonskamer: € 10.490

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.440
1-persoonskamer: € 10.990

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

BELANGRIJK
Volpension programma & inclusief Paaseiland
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C H I L I

Dag 1 BRUSSEL – SANTIAGO DE CHILE 

We vertrekken vanuit Brussel naar Santiago de Chile. 

Dag 2 SANTIAGO DE CHILE

We komen aan in het bruisende Santiago de Chile. Hier vinden we de 

beste kenmerken van een drukke, moderne metropool gecombineerd 

met wereldklasse en koloniale charme. We starten onze verkenning 

van de stad met een bezoek aan de San Francisco kerk en het be-

faamde Monedapaleis, waar president Allende om het leven kwam 

tijdens de militaire staatsgreep van generaal Pinochet. We nemen ook 

een kijkje op het centrale Plaza de Armas en bezoeken historische 

pareltjes zoals de kathedraal, het oude postkantoor, het stadhuis 

en de levendige Mercado Central. Deze overdekte marktplaats staat 

vooral bekend om haar enorm aanbod aan verse vis en zeevruchten. 

Tijdens onze lunch in een van de typische restaurants kunnen we 

proeven van de lokale specialiteiten en het typische aperitief ‘pisco 

sour’. Daarna maken we kennis met de kleurrijke wijk Bellavista vol 

gezellige bars, restaurants en kunstgalerijen. Als de tijd het toelaat, 

nemen we de kabelbaan naar San Cristóbal Hill, waar we bij helder 

weer beloond worden met een indrukwekkend panorama. Hier zien 

we het drukke Santiago in een rustgevend en wondermooi decor: de 

besneeuwde bergtoppen van de Andes. We dineren en overnachten 

in het centraal gelegen PLAZA SAN FRANCISCO. (L,D)

Dag 3 SANTIAGO DE CHILE – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven voor onze bin-

nenlandse vlucht naar Puerto Montt, een levendige vissersstad aan 

de Stille Oceaan. We lunchen in een lokaal restaurant of genieten 

onderweg van onze picknicklunch. In de namiddag bezoeken we 

het haventje van Angelmó waar we ons onderdompelen in de drukte 

van de overdekte vismarkt. We nemen zeker ook een kijkje op de 

beroemde ambachtenmarkt, de grootste van de regio. Hier vinden we 

een enorme waaier aan lokale specialiteiten; van verse vis en goud-

kleurige likeur tot houten kunstwerkjes, prachtige wollen creaties en 

de gegeerde lapis lazuli, halfedelstenen met een intens azuurblauwe 

kleur. Daarna wacht ons een korte rit naar Puerto Varas, gelegen in 

het hart van het Chileense merengebied. Dit stadje met Duitse roots 

is prachtig gelegen aan de oevers van het Llanquihue meer. Toch 

is de échte bezienswaardigheid de wonderlijke omgeving met haar 

talrijke meren, bossen en vulkanen. We dineren en overnachten in 

het uniek gelegen viersterrenhotel CABAÑAS DEL LAGO NATURE & 

SPA. (O,picknicklunch,D)

Dag 4 PUERTO VARAS: PETROHUÉ & TODOS LOS SANTOS

Na het ontbijt in het hotel verlaten we Puerto Varas en rijden we 

naar Saltos de Petrohué, een indrukwekkende rij watervallen die 

gevormd werden door het vulkanische gesteente van de vulkaan 

Osorno. Daarna gaan we aan boord van een catamaran voor een 

onvergetelijke zeiltocht. Vanop het Todos los Santos-meer, ook wel 

Smaragdmeer genoemd omwille van zijn diepgroene kleur, hebben 

we een mooi zicht op de omliggende vulkanen en de dichtbeboste 

wildernis. Na ongeveer twee uur varen, bereiken we het gezellige 

bergdorpje Peulla waar we genieten van een heerlijke lunch. In de 

late namiddag reizen we terug naar Puerto Varas. We dineren en 

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

Dag 5 PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – PUNTA ARENAS – PUERTO 

NATALES 

Vandaag kunnen we iets langer uitslapen en genieten we van een 

heerlijk ontbijt. In de vroege namiddag nemen we een binnenlandse 

vlucht van Puerto Montt naar Punta Arenas, een van de zuidelijkste 

punten van het land. We genieten onderweg van onze picknicklunch. 

Eind 19e eeuw, toen de vraag naar wol steeg, kwamen veel immi-

granten hun geluk zoeken in deze verlaten regio. Er viel namelijk grof 

geld te verdienen met het houden van schapen en de export van wol. 

Bij aankomst rijden we verder naar Puerto Natales en doorkruisen 

we de immense, desolate vlakte van de Patagonische steppe. Puerto 

Natales wordt vaak de toegangspoort naar Torres del Paine genoemd 

en is prachtig gelegen aan de Seno Última Esperanza of Fjord van 

de Laatste Hoop. Van hieruit kunnen we al de contouren voelen van 

de Campo de Hielo Sur, de grootste ijsmassa van Amerika. Met een 

beetje geluk genieten we hier van een prachtige, kleurrijke zonson-

dergang. We dineren en overnachten in het sfeervolle viersterrenhotel 

COSTAUSTRALIS. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt ruilen we vandaag de vaste grond onder onze 

voeten in voor een boeiende bootexcursie naar Torres Del Paine. We 

varen langs de Última Esperanza-fjord waar we genieten van het 

indrukwekkende uitzicht op besneeuwde bergtoppen, sprankelende 

watervallen en weelderig groene wouden. Enthousiaste zeeleeu-

wen, condors en duizenden aalscholvers wijzen ons de weg. Daarna 

maken we kennis met twee gigantische ijsreuzen: de Serrano- en 

Balmacedagletsjers. Deze machtige ijsrivieren storten zich met volle 

kracht van de berg tot ze uiteindelijk uitmonden in de zee. Om dit 

natuurfenomeen van dichtbij te kunnen bewonderen, meren we aan 

en maken we een korte wandeling van circa een uur naar de voet 

van de Serranogletsjer. Terwijl intens blauwe ijsbergen voorbij drijven, 

nemen we de tijd om de stilte en grootsheid van de natuur in ons op 

te nemen. Met een beetje geluk zien we hoe een ijsschots van de 

SURREALISTISCHE WOESTIJNSTREEK
Kleurenpalet in Atacama woestijn

Mystieke El Tatio geisers

Dalí-impressies bij zoutmeren

AFWISSELEND MERENGEBIED
Vulkanen & azuurblauwe meren 

Eeuwenoude Araucaria bossen

Besneeuwde bergtoppen

ADEMBENEMEND PATAGONIË
Uitgestrekte steppe

Per zodiac naar Torres del Paine Nationaal Park

Fjorden, gletsjers & drijvende ijsmassa’s

MYSTERIEUS PAASEILAND 
Gigantische Moai beelden

Indrukwekkende vulkaankraters

Fascinerende vogelman cultus

VOLPENSION

8 6



E X T R E M O  S U R

immense ijsmuur afscheurt en met een oorverdovend gedonder in 

het water ploft. Na onze lunch maken we een tocht naar het we-

reldberoemde Torres del Paine Nationaal Park, aan boord van een 

Zodiacboot. Vanop het water hebben we een prachtig zicht op de 

grillige kustlijn met diepe fjorden, steile kliffen en ontelbare baaien. 

Als de weersomstandigheden geen boottocht toelaten, keren we te-

rug naar Puerto Natales en reizen we verder per bus. We dineren en 

overnachten in het stijlvolle LAGO GREY HOTEL, uniek gelegen aan 

het meer Lago Grey. (O,L,D)

Dag 7 TORRES DEL PAINE NATIONAAL PARK

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een boottocht naar Lago 

Grey, een betoverend mooi meer onderaan de gelijknamige gletsjer. 

Vanop het water genieten we van een spectaculair uitzicht op de 

drijvende blauwe ijsbergen. Na de lunch in een lokaal restaurant 

gaan we op verkenning in Torres del Paine, niet alleen het grootste, 

maar ook het meest indrukwekkende nationaal park van Chili. Vooral 

de imposante granieten pilaren Torres del Paine, die 2.000 m hoog 

boven de Patagonische steppe uittorenen, trekken onze aandacht. Al 

wandelend ontdekken we glinsterende turkooizen meren, rivieren, 

watervallen, helblauwe gletsjers, dichte bossen en een overvloedige 

fauna. Doordat er veel wind staat en de vegetatie schaars en laag is, 

vinden we hier voornamelijk kleine dieren. De grootste dieren die hier 

voorkomen zijn de guanaco of wilde lama, de zeldzaam te spotten 

poema, de grijze vos en de nandú of Patagonische struisvogel. We 

vinden er ook een enorme variatie aan vogels, waaronder prachtige 

flamingo’s, zwarthalszwanen, arenden en indrukwekkende condors 

die majestueus over het park zweven. Na een prachtige dag vol on-

vergetelijke ervaringen reizen we terug naar ons hotel. Met uitzicht 

op het indrukwekkende Torres del Paine massief genieten we hier 

zonder twijfel weer van een heerlijk diner en een zalige nachtrust. 

(O,L,D) 

Dag 8 TORRES DEL PAINE NATIONAAL PARK – PUERTO NATALES

Na het ontbijt rijden we weer zuidwaarts, dwars door Torres del 

Paine Nationaal Park. Onderweg worden we beloond met schit-

terende panorama’s, terwijl guanaco’s fotogeniek poseren aan de 

zijkant van de weg. We bereiken uiteindelijk Puerto Natales waar we 

verblijven in het luxueuze hotel REMOTA. In de namiddag is er wat 

vrije tijd om te genieten van het hotel en de prachtige omgeving. Een 

bezoekje aan de spa is meer dan de moeite waard. Vanuit het binnen-

zwembad hebben we een indrukwekkend uitzicht op het water en de 

Patagonische steppe. De ideale gelegenheid om tot rust te komen en 

na te genieten van de onvergetelijke ervaringen in Torres del Paine. 

Een andere mogelijkheid is een wandeltochtje van ongeveer 20 mi-

nuten naar Puerto Natales, het geografische en culturele centrum van 

Patagonië. We dineren en overnachten in HOTEL REMOTA. (O,L,D)

Dag 9 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO DE CHILE

Na het ontbijt nemen we vandaag afscheid van het unieke Torres del 

Paine Nationaal Park en rijden we weer door de immense vlaktes van 

de Patagonische steppe. In deze verlaten rand van de wereld vinden 

we enkel bruinachtig gras, struiken en uitgestrekte boerderijen. De teelt 

van schapen, lama’s en alpaca’s en de productie van wol zijn zo goed 

als de enige vorm van broodwinning in dit onherbergzame gebied. 

Tijdens ons bezoek aan zo’n typische boerderij, ook wel ‘estancia‘ ge-

noemd, maken we kennis met de gaucho of veehouder. Na een lekkere 

schapen- of lamsbarbecue rijden we verder naar Punta Arenas waar we 

een binnenlandse vlucht naar Santiago de Chile nemen. We dineren en 

overnachten in het PLAZA SAN FRANCISCO. (O,L,D)

Dag 10 SANTIAGO DE CHILE – PAASEILAND

Na een vroeg ontbijt nemen we een binnenlandse vlucht van circa 

zes uur naar het culturele hoogtepunt van deze reis: Paaseiland of 

Rapa Nui. Deze ruwe diamant is slechts 117 km² groot en is een van 

de meest geïsoleerde eilanden ter wereld. We vinden er vulkanen, 

witte stranden en groene heuvels, maar Rapa Nui is vooral bekend 

door zijn Moai. Hoe, waarom en door wie deze gigantische beelden 

gebouwd en verplaatst werden, blijft een onopgelost mysterie. Bij 

aankomst in Hanga Roa, de ‘hoofdstad’ van Paaseiland, rijden we 

naar het charmante VAI MOANA HOTEL. Na de lunch in een lokaal res-

taurant ontdekken we de prachtige Tahai site waar zich drie ceremo-

niële platforms met imposante Moai bevinden: Ahu Vai Uri, Ahu Tahai 

en Ahu Ko Te Riki. Elk platform is anders en levert prachtige beelden 

op. Daarna bezoeken we Ahu Akivi. Hier vinden we zeven moais op 

een rijtje die uitkijken over de oceaan. We zetten onze tocht verder 
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naar de Puna Pau steengroeve waar de hoofddeksels voor de Moai 

uit het rode vulkanische gesteente werden gebeeldhouwd. Napraten 

doen we bij het diner in een lokaal restaurant. (O,L,D)

Dag  11 PAASEILAND

Vandaag volgen we na het ontbijt de indrukwekkende Moairoute 

en ontdekken we nog meer betoverende beelden, verspreid over 

het hele eiland. We zetten de dag goed in met een bezoek aan de 

mooie vulkaankrater van Rano Raraku. De hellingen van dit Unesco 

Werelderfgoed zijn bezaaid met Moai in allerlei vormen en formaten. 

We wandelen tussen beelden met droeve, starende ogen, terwijl an-

dere nog niet volledig afgewerkt en onlosmakelijk verbonden blijven 

met de helling. Hier kunnen we ook de grootste, onafgewerkte Moai 

van het eiland bewonderen: een beeld van maar liefst 21 meter 

hoog. Na onze picknicklunch is onze volgende halte Ahu Tongariki, 

het grootste platform van het eiland met 15 indrukwekkende Moai. 

Een allesvernielende tsunami veegde de kolossale beelden weg 

en verplaatste ze verder inlands. Dankzij Japanse steun werd het 

platform tot in de kleinste details hersteld en straalt het weer zijn 

originele charme uit. Als kers op de taart is er nog wat tijd voor ont-

spanning op het witte strand van Anakena. Onder het toeziend oog 

van de Moai kunnen liefhebbers hier een duik nemen in het warme, 

water van de oceaan, dat de kleur heeft van de Chileense lapis lazuli. 

We dineren in een lokaal restaurant. (O,picknicklunch, D) 

Dag 12 PAASEILAND – SANTIAGO DE CHILE

Na een heerlijk ontbijt in ons hotel maken we ons klaar voor de 

indrukwekkende vulkaan Rano Kao. In de diepe krater ligt een zoet-

watermeer, deels bedekt met totora-riet, wat een prachtig uitzicht 

oplevert. Aan de top van de krater zien we Orongo waar jaarlijks de 

beroemde festiviteiten rond de vogelmancultus plaatsvinden. In de 

rotsen zijn meer dan 100 petrogliefen gekerfd. We nemen een kijkje 

in de Ana Kai Tangatagrotten. Als de tijd het toelaat, brengen we ook 

nog een bezoek aan het platform van Ahu Vinapu. Onderzoekers bui-

gen zich al jaren over de perfectie waarmee gigantische basaltblok-

ken hier opeengestapeld zijn. Volgens allerlei theorieën is er zelfs een 

gelijkenis met de kennis van de Inca’s. Na een vroege lunch nemen 

we afscheid van het innemende Rapa Nui en nemen we de transfer 

naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Santiago de 

Chile. We genieten van een laat diner en overnachten in het PLAZA 

SAN FRANCISCO (O,L,D).

Dag 13 SANTIAGO DE CHILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven voor een binnen-

landse vlucht naar Calama, in het noorden van het land. Bij aankomst 

zetten we onze tocht verder naar San Pedro de Atacama, een afge-

legen dorpje op 2.440 m hoogte met lemen huisjes, smalle straatjes 

en een prachtige, witgekalkte kerk. Onderweg hebben we zicht op 

de Cordillera de la Sal, een enorme bergrug van zoutgesteenten. 

San Pedro is een charmante oase middenin de Atacama, de droogste 

woestijn ter wereld. In de omgeving vinden we immense vulkanen, 

waaronder de gigantische Lincancabur. Na de lunch hebben we nog 

enkele uurtjes de tijd om het centrum van San Pedro te verkennen 

en een kijkje te nemen in de vele souvenirwinkeltjes die dit woes-

tijndorpje rijk is. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten 

in het stijlvolle CASA ATACAMA HOTEL voor groep CH01 en CH02 of 

HOTEL ALTIPLANICO ATACAMA voor groep CH03. (O,L,D)

Dag 14  SAN PEDRO DE ATACAMA

Na het ontbijt rijden we naar de immense Salar de Atacama, de groot-

ste zoutvlakte van Chili. Deze gigantische witte vlakte was ooit een 

zoutmeer, maar duizenden jaren kurkdroge hitte deden het water 

verdampen, met een oogverblindende zoutmassa als resultaat. We 

vinden hier ook het reservaat Los Flamencos dat bescherming biedt 

aan de flamingo’s in de zoutmeren en lagunes. Daarna kruisen we 

de Steenbokskeerkring en passeren we het dorpje Socaire met haar 

mooie kerk in vulkanisch gesteente. We zetten onze klim verder naar 

een hoogte van 4.000 m met als eindbestemming Lago Miscanti en 

Lago Miñiques. Deze fascinerende meren met ijskoud, turkooisblauw 

water bevinden zich in de immense Altiplano of Andeshoogvlakte. 

De weerkaatsing van de omliggende bergketen en de besneeuwde 

vulkaantop in het water levert prachtige beelden op. Dit is de ge-

droomde locatie voor onze picknicklunch in een adembenemend 

decor. Met een beetje geluk wordt het postkaartplaatje compleet en 

zien we ook flamingo’s, vicuña’s en alpaca’s. We eindigen de dag 

met een heerlijk diner en een welverdiende overnachting in ons hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 15  SAN PEDRO DE ATACAMA

Vandaag zijn we erg vroeg uit de veren, want klokvast bij zonsop-

gang willen we de geisers van El Tatio zien opspuiten. In de Altiplano 

bevinden zich meer dan 40 geisers en thermale bronnen. De gei-

sers zijn het spectaculairst in de vroege ochtend: plotseling schie-

ten stoomwolken de lucht in! ‘s Nachts koelt de temperatuur af tot 

ongeveer min 15°C. Door de opwarming van de zon beginnen de 

warmwaterbronnen te borrelen en ontstaat er een gigantische druk 

die het kokende water makkelijk tot tien m hoog kan doen opspui-

ten. Na dit spektakel is het tijd voor een heerlijk ontbijt en kunnen 

we ontspannen in de thermale bron die een gemiddelde temperatuur 

van 36°C heeft. Na een kort bezoek aan het moeras van Machuca 

is het tijd voor de lunch. Daarna rijden we naar de bekende Valle de 

la Muerte en van daar verder naar het intrigerende maanlandschap 

van de Valle de la Luna of Maanvallei. Wind- en watererosie hebben 

hier spectaculaire vormen gecreëerd, stuk voor stuk natuurlijke kunst-

werkjes. Grillig gevormde zoutkristallen zorgen voor surrealistische 

beelden. Vanop een zandduin bewonderen we de mooie zonsonder-

TANGATA MANU OF VOGELMAN

In de 18de en 19de eeuw bestond er op Paaseiland een in-
tense cultus rond Tangata Manu, een schepsel dat half vogel en 
half mens was. Het hoogtepunt van deze cultus was de jaar-
lijkse strijd om het ei van de stern, een zeevogel. Eens per jaar 
kwamen vertegenwoordigers van elke familie in Orongo bijeen 
om naar het nabij gelegen eilandje Motu Nui te zwemmen. De 
eerste man die daar een ei van de grote stern kon bemachti-
gen en het onbeschadigd naar de top van de steile klif wist 
te brengen, won voor zichzelf of voor zijn opdrachtgever de 
titel Vogelman of Tangata Manu. Deze titel was erg gegeerd, 
aangezien hij de familie in kwestie een jaar lang bijzondere 
voorrechten bezorgde. Jammer genoeg was de krachtmeting 
niet zonder gevaar… Heel wat deelnemers vielen van de steile 
klif, werden verslonden door haaien of verdronken in de sterke 
stromingen van de oceaan.
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gang boven de Maanvallei. Wie wil, kan later op de avond ook nog 

genieten van de indrukwekkende sterrenhemel. Door de hoogte en 

droge lucht worden we in San Pedro beloond met miljoenen fonke-

lende diamanten aan de hemel. We genieten van het diner in een 

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

Dag 16 SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO DE CHILE

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Calama voor onze 

binnenlandse vlucht naar Santiago de Chile. We lunchen in het hotel. 

Nadat we ons hebben opgefrist, gaan we nog even lop verkenning 

in twee pittoreske wijken van Santiago: Yungay en Brasil. Hier wor-

den we ondergedompeld in de geschiedenis van de stad met haar 

gezellige straten en historische marktplaatsen. We dineren in een 

charmant restaurant in de stad en overnachten in het PLAZA SAN 

FRANCISCO. (O,L,D)

Dag 17 SANTIAGO DE CHILE – BRUSSEL

Vandaag bezoeken we na het ontbijt twee prachtige wijngaarden 

op een uurtje en een half rijden van de hoofdstad. Hier wacht ons 

een heerlijke kennismaking met de Chileense wijnen. De mooie wijn-

gaarden die we bezoeken, zijn gelegen in een ideale regio voor de 

productie van kwaliteitswijn. Wij nemen alvast de proef op de som 

en genieten van een wijnproeverij. Bij een heerlijke afscheidslunch 

genieten we na van onze onvergetelijke ervaringen in het veelzijdige 

Chili. We nemen de transfer naar de luchthaven voor onze retour-

vlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 18 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



C H I L I
HOTELS

Dag 2, 9, 12, 16 SANTIAGO DE CHILE – NIEUWE KEUZE

PLAZA SAN FRANCISCO (*****/°°°°) 

www.plazasanfrancisco.cl

Dag 3-4 PUERTO VARAS

CABAÑAS DEL LAGO NATURE & SPA (****/°°°°)

www.cabanasdellago.cl 

Dag 5 PUERTO NATALES

HOTEL COSTAUSTRALIS (****/°°°°)

www.hotelcostaustralis.com

Dag 6-7 TORRES DEL PAINE – NIEUWE KEUZE

HOTEL LAGO GREY (nvt/°°°°) 

www.lagogrey.cl

Dag 8 PUERTO NATALES – NIEUWE KEUZE

HOTEL REMOTA (*****/°°°°)

www.remotahotel.com

Dag 10-11 PAASEILAND 

VAI MOANA HOTEL(nvt/°°°)

www.vai-moana.cl

Dag 13-14-15 SAN PEDRO DE ATACAMA (18 CH01 - 18 CH02)

CASA ATACAMA HOTEL (nvt/°°°°)

www.noihotels.com/en/hotel/noi-casa-atacama/

OF

Dag 13-14-15 SAN PEDRO DE ATACAMA (18 CH03)

ALTIPLANICO ATACAMA HOTEL (****/°°°°)

www.altiplanico.cl/en/altiplanico-san-pedro-de-atacama/ 

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Chili / °=beoordeling ada

■  Tijdens deze rondreis komen we in contact met uiteenlopende 

klimaatzones: van hete temperaturen in het noorden tot een 

polair klimaat in het uiterste zuiden. Aangepaste kledij en schoe-

nen zijn dus een absolute must.

■  Om vermoeiende, lange of gevaarlijke busritten te vermijden, 

werden zoveel mogelijk binnenlandse vluchten ingelast. Op die 

manier kunnen we de mooiste plekken van Chili bezoeken zon-

der zinloos tijdverlies. 

■  Deze reis verloopt op basis van volpension. Afhankelijk van het 

vluchtschema en de dagexcursies wordt er soms een picknic-

klunch of ontbijtbox voorzien.

■  Wijzigingen in het vluchtschema, vertragingen en andere plaat-

selijke, logistieke of weersomstandigheden kunnen verschuivin-

gen in het programma noodzakelijk maken. Al het mogelijke 

wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig mogelijk 

te volgen. Boottochten zijn steeds afhankelijk van het weer.

■  Op de meeste plaatsen verblijven we in vier- en vijfsterrenhotels. 

Enkel op Paaseiland is de accommodatie eenvoudiger, dit om 

de prijs-kwaliteitsverhouding niet uit evenwicht te brengen. Alle 

hotels zijn ideaal gelegen voor de excursies in het programma.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijge-

volg nooit garanderen.  

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deel-

nemen aan alle excursies en wandelingen die worden georga-

niseerd.
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Hongkong

Guilin

YangshuoJianshui
Kunming

Yuanyang

Lijiang

Zhongdian

Chengdu

Xi’an

Beijing
CHINA 

TEKEN VAN BAMBOE
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17CR04 09.04.18 27.04.18 ■

18 CR01 30.07.18 17.08.18 ♦

18 CR02 10.09.18 28.09.18 ♦

18 CR03 08.10.18 26.10.18 ♦

18 CR04 08.04.19 26.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 107

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.940
1-persoonskamer: € 6.990
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C H I N A

Dag 1 BRUSSEL – BEIJING

We vertrekken vanuit Brussel naar Beijing.

Dag 2 BEIJING

Bij aankomst in Beijing worden we meteen overgebracht naar een 

lokaal restaurant voor de lunch. Hierna start onze kennismaking met 

Beijing in het Zomerpaleis, een prachtig bouwwerk volledig ommuurd 

met tuinen, paviljoenen en tempeltjes. Het was ooit de favoriete 

verblijfplaats van keizerin Cixi, die ook de laatste keizer Puyi op de 

drakentroon bracht. We bezoeken onder andere de lange wandel-

gang die keizer Qianlong liet bouwen, zodat zijn moeder ook bij 

regenachtig weer buiten zou kunnen wandelen. We maken een korte 

boottocht op het kunstmatig aangelegde Kunmingmeer, vanwaar we 

een prachtig uitzicht hebben over het geheel van de gebouwen. We 

nemen onze intrek in het GRAND HYATT HOTEL om even op te frissen. 

Om de dag af te sluiten, proeven we de wereldberoemde gelakte 

pekingeend in een traditioneel lokaal restaurant. We overnachten in 

het hotel. (L,D)

Dag 3 BEIJING 

Vandaag genieten we weer van een heerlijk ontbijt. Het hart van 

het hedendaagse China is ongetwijfeld het Tian’anmenplein met zijn 

overheidsgebouwen. Ook voor Mao had dit plein een bijzondere bete-

kenis: in 1949 riep hij hier de stichting van de Volksrepubliek China 

uit en in 1966 bij het begin van de Culturele Revolutie kwamen hier 

één miljoen mensen samen. In 1989 werd op hetzelfde plein de stu-

dentenopstand voor meer democratie bloedig neergeslagen. We be-

zoeken deze ochtend ook de Verboden Stad. Bijna vijf eeuwen lang 

was dit het Keizerlijke Paleis, de plaats vanwaar de Zoon des Hemels 

zijn absolute macht uitoefende. Slechts zelden verliet de keizer zijn 

paleis en niemand mocht zonder zijn toestemming de Verboden 

Stad betreden. Via de zuidelijke hoofdpoort wandelen we over de 

imposante pleinen. Naast een bezoek aan de grootse zalen voor de 

officiële plechtigheden en banketten, nemen we ook een kijkje in het 

intiemere gedeelte met de kamers voor de schare concubines en de 

keizerlijke tuin. Na de lunch in een lokaal restaurant maken we een 

riksjatocht door de ‘hutongs’ of de traditionele steegjes die ooit de 

stad zo typeerden. Hier komen we oog in oog te staan met het infor-

mele alledaagse Beijing. Nadien maken we nog een ontspannende 

wandeling naar het Beihaipark. ‘s Avonds worden we beloond met 

een ‘keizerlijk banket’, waar zelfs de serveersters geheel uitgedost 

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

Dag 4 BEIJING 

Na het ontbijt bezoeken we de Tempel van de Hemel, die in een prach-

tig park gelegen is. Dit complex met haar schitterende blauw gegla-

zuurde dakpannen was eeuwenlang het centrum van de belangrijkste 

hemelse keizerrituelen. Tweemaal per jaar werd de keizer vanuit de 

Verboden Stad naar hier gedragen om te bidden voor vrede en een 

goede oogst. Het park rond de tempel wordt dagelijks door honderden 

Chinezen bezocht; het is dan ook een plaats waar sociale contacten 

worden onderhouden. Hierna rijden we zo’n 70 km buiten de stad 

naar Mutianyu, een stil natuurgebied waar we een prachtig gedeelte 

van de Grote Muur kunnen bekijken. Lunch in een lokaal restaurant. 

De Muur is een van de meest opmerkelijke prestaties van de mensheid 

en een van de belangrijkste monumenten van de Chinese beschaving. 

Dit immense bouwwerk kronkelt over een afstand van ruim 6.700 km 

van de Bohaikust ten noordoosten van Beijing tot in de Gobiwoestijn 

in het verre westen. Imposante trappen leiden ons naar de wacht- en 

uitkijktorens, waar we bij helder weer getrakteerd worden op verre 

panorama’s over de groene heuvels. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 5 BEIJING – XI’AN

Na een vroeg ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor 

vertrek per regelmatige lijnvlucht naar Xi’an. Tijdens de Tangdynastie, 

midden 7de eeuw tot begin 10de eeuw, was Chang’an, zoals Xi’an 

toen heette, de grootste stad ter wereld met ruim 1 miljoen inwoners. 

Van hieruit vertrok de legendarische zijderoute tot diep in Centraal-

Azië en zelfs tot in Europa. We lunchen in de oude stad die nog 

steeds volledig omwald is door een 12 m hoge én brede stadsmuur. 

Vervolgens maken we een korte wandeling op de zuidelijke muur 

vanwaar we een mooi uitzicht hebben op de historische hoofdstad. 

Na dit bezoek wandelen we door het kalligrafiestraatje van Xi’an 

waar we prachtige penselen, inktstenen en het beroemde zijdepa-

pier bewonderen. De Grote Moskee bevindt zich in het hart van de 

levendige islamitische wijk van de stad. De moskee is ruim 1.200 

jaar oud en is een typisch voorbeeld van sinificatie, de verchinezing 

van buitenlandse culturen. De architectuur van de gebouwen herin-

nert aan de gekende Chinese paviljoenen, maar de Arabische kal-

ligrafieën, de grote gebedshal en natuurlijk de talrijke moslims in 

de buurt wijzen ons op een opvallende islamitische aanwezigheid in 

deze stad. ‘s Avonds genieten we van een plaatselijke specialiteit; 

een diner bestaande uit dumplings. We overnachten in het moderne 

BRANLEY HOTEL. (O,L,D)

Dag 6 XI’AN – CHENGDU

Na het ontbijt bezoeken we een van de hoogtepunten van de reis: 

het terracottaleger van de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi. 

Zo’n 30 km buiten Xi’an liet deze keizer voor zichzelf een mausoleum 

bouwen. In 1974, bij het aanleggen van een waterput, stootten enkele 

boeren bij toeval op het terracottahoofd van een krijger. Archeologen 

werden geconsulteerd en al snel werd duidelijk dat een fantastische 

ontdekking was gedaan: een enorm grafleger van terracottasoldaten 

dat het mausoleum moest bewaken, lag al meer dan 2.000 jaar onder 

BLIKVANGERS
De Grote Muur

Terracottaleger van Qin Shi Huangdi

Het symbool van China: de pandabeer

Uniek & origineel: klein Tibet

Etnische minderheden: dorpen van Yunnan

Hongkong: anders bekeken

ONVERWACHTE NATUUR
Fiets- & vlottentocht door schilderachtig karstlandschap 

Indrukwekkende rijstterrassen Yuanyang

5000 m hoge bergen in Yunnan

Stenen Woud 

MEEST COMPLETE KENNISMAKINGSREIS

VOLPENSION
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T E K E N  V A N  B A M B O E

de grond. Onderzoeken en opgravingen hebben aangetoond dat het 

complex bestaat uit de graftombe en een circa zevenduizend beelden 

tellend leger dat over drie kuilen is verdeeld. De soldaten zijn gemo-

delleerd naar levende mensen en ze zijn meer dan levensgroot. Na 

deze boeiende ervaring is het tijd voor een lokale lunch en rijden we 

naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Chengdu. Vroeg 

diner in de buurt van de luchthaven. De levendige stad Chengdu is de 

hoofdstad van de Sichuanprovincie en kende een enorme bloei tijdens 

de Handynastie, voornamelijk dankzij haar brokaathandel. We over-

nachten in het authentieke BUDDHAZEN HOTEL. (O,L,D)

Dag 7 CHENGDU 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Chengdu Research 

Base of Giant Panda Breeding. Dit centrum houdt zich onder meer be-

zig met het bestuderen van de bedreigde bamboebeer, beter gekend 

als de reuzenpanda en andere met uitsterven bedreigde diersoorten 

uit de omgeving. Hun doel is een populatie reuzenpanda’s in stand 

te houden die weer kan worden losgelaten in het wild, zodra de tijd 

er rijp voor is. We genieten van onze lunch en zetten onze tocht 

verder. Jinli Street is de hoofdstraat van Chengdu waar theehuizen, 

antiekwinkeltjes en snacktentjes elkaar afwisselen. Hier is de pikante 

Sichuankeuken alomtegenwoordig. Tegen de avond brengen we een 

bezoek aan het Wenshuklooster waar we met een beetje geluk het 

avondgebed kunnen bijwonen. Dit klooster werd gebouwd tijdens de 

Tangdynastie en is nog steeds een zeer actief boeddhistisch klooster 

waar pelgrims grote wierookkaarsen komen offeren. We dineren in 

een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 8 CHENGDU – LIJIANG

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven voor de 

binnenlandse vlucht naar Lijang, de stad van de vriendelijke matri-

archale Naxi-bevolking. Hun huizen zijn versierd met kunstig hout-

snijwerk. Niet de man, maar de vrouw staat hier aan het hoofd van 

het huishouden. Op straat dragen de Naxi meestal een soort cape, 

een Mao-pet en een mand op de rug. Het is ook een van de weinige 

minoriteitsgroepen met een eigen pictografisch schrift. Bij aankomst 

lunchen we in de stad. Daarna gaan we uitgebreid op verkenning in 

de oude stad van Lijiang. In de wirwar van kleine steegjes en kanaal-

tjes verschuilen zich pareltjes van gebouwen in de typische lokale 

stijl, met prachtige houten deurpanelen en verrassende binnentuinen. 

De stad werd in 1996 grotendeels verwoest door een aardbeving, 

maar werd volledig in haar originele staat hersteld. We dineren in 

de stad en overnachten in het mooie INTERCONTINENTAL ANCIENT 

TOWN RESORT. (O,L,D)

Dag 9 LIJIANG

Na het ontbijt bezoeken we Heilongtan of het Zwarte Drakenvijverpark. 

Bij mooi weer zien we hier de reflectie van de toppen van de Jade 

Draak Sneeuwberg in het water. Hier staat ook de Drakengodtempel, 

vanwaar een vijfbogige brug naar het eiland leidt met het ‘de Maan 

omarmende paviljoen’. Een voortreffelijk uitzicht over Lijiang hebben 

we vanop het 22 m hoge Wangu Pavillon. Iets verderop ligt het 

Mufu- Paleis, ook wel ‘de Verboden Stad’ van Lijiang genoemd. Dit 

is een gebouwencomplex opgericht door de Mu-clan, dat vandaag de 

dag een goede voorstelling geeft van de geschiedenis van Lijiang en 

de traditionele Naxi-cultuur. Na de lunch in een lokaal restaurant is 

de namiddag vrij om Lijang verder te verkennen of te genieten van 

de prachtige faciliteiten van het hotel. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 10 LIJIANG – ZHONGDIAN

Na het ontbijt reizen we verder naar de noordelijk gelegen Tibetaanse 

stad Zhongdian en genieten we van de imposante panorama’s. Als het 

goed weer is, zien we de Jade Draak Sneeuwberg nog verschillende 

keren aan de horizon verschijnen. Na de lunch in een lokaal restaurant 

brengen we een bezoek aan een typisch dorp van de Yi-minoriteit of  

afhankelijk van het seizoen aan de Tiger Leaping Gorge. De Yi hebben 

zich in verschillende dorpen op de berg gevestigd. Ieder dorp bestaat 

uit een tiental families. Hoewel geleidelijk aan de moderne wereld via 

elektriciteit en TV tot bij hen komt, blijven ze nog vasthouden aan hun 

eenvoudige manier van leven. Deze streek is bijzonder rijk aan marmer 

van hoge kwaliteit. Bovendien groeien er veel zeldzame planten die in 

de traditionele Chinese en Tibetaanse geneeskunde gebruikt worden. 

Vooraleer we verder rijden naar Zhongdian, wandelen we nog even 

door een Tibetaans dorp. We dineren in een lokaal restaurant en over-

nachten in het SHANGRI-LA HOTEL. (O,L,D)



C H I N A
Dag 11 ZHONGDIAN

Na het ontbijt bezoeken we deze ochtend het Tibetaans klooster. Met 

een beetje geluk horen we het opdreunen van de mantra’s, magische 

formules waarmee de hulp en bescherming van de boeddhistische 

godheden opgeroepen wordt. De bekendste mantra luidt ‘Om mani 

padme hum’ of ‘Om, het juweel is in de lotus, hum’. Een andere ma-

nier van reciteren is het gebruik van de rozenkrans met 108 kralen die 

voortdurend door de vingers van de gelovigen glijden. Door al deze 

religieuze praktijken ook in het dagelijkse leven toe te passen, hopen 

de Tibetanen op een betere hergeboorte in een volgend leven, om zo 

uiteindelijk het nirvana te bereiken. Na de lunch in een lokaal restau-

rant maken we een wandeling rond het Bita Haimeer. In de Tibetaanse 

taal betekent Bita ‘deken van eiken’, wat verwijst naar het dichte bos 

waardoor het meer wordt omringd. Het meer ligt 3.540 m boven de 

zeespiegel en is bekend omwille van het zuivere water en de stilte van 

de omgeving. We dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 12 ZHONGDIAN – KUNMING – JIANSHUI 

Na het ontbijt nemen we een ochtendvlucht naar Kunming en rijden we 

naar het 83 km ten zuidoosten gelegen Stenen Woud. We genieten 

daar van een lokale lunch. De omgeving van het Stenen Woud behoort 

tot een van de meest opmerkelijke natuurfenomenen van China. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat er heel wat legendes over ontstonden. 

Een aangelegd pad voert ons door het dichtste deel van het woud. 

Smalle, vreemd gevormde rotsen van 5 tot 30 m hoog staan verspreid 

over een immense oppervlakte. Dit typische karstlandschap is ontstaan 

doordat water het zachte gesteente heeft weg geërodeerd. De kalkste-

nen pinakels en rotsen zien eruit als versteende bomen. Sommige bizar 

gevormde pieken zijn wel 30 m hoog. We rijden naar het YINRUILIN 

INTERNATIONAL HOTEL waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 13 KUNMING – YUANYANG

Na het ontbijt rijden we naar het zuidelijker gelegen Yuanyang. Na 

een lange rit komen we in een streek terecht die maar recent werd 

ontsloten dankzij de aanleg van een nieuwe weg. Hier kunnen we ken-

nismaken met een minder bekend stukje China. Na ons bezoek aan 

een Mongools dorp rijden we verder naar Yuanyang. We lunchen on-

derweg. We bevinden ons nu in een gebied met bijzondere klimatolo-

gische omstandigheden. De lokale Hani en andere 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. Door de extreem vochtige lucht die omhoog 

stijgt, zijn de bergen dikwijls in mist of wolken gehuld. We dineren en 

overnachten in het eenvoudige YUNTI HOTEL. (O,L,D)

Dag 14 YUANYANG – JIANSHUI

Na een eenvoudig ontbijt bezoeken we de kleurrijke ochtendmarkt. 

We nemen ook een kijkje in een Hani-paddenstoelendorp en maken 

een mooie wandeling tussen de rijstterrassen. Deze terrassen vormen 

als het ware een mini-ecosysteem; zonder voortdurend onderhoud en 

irrigatie was de vruchtbare grond al lang weggespoeld van de hellingen. 

Tijdens de wintermaanden tot het begin van de lente worden de ter-

rassen bevloeid met bronwater vanuit de verderop gelegen bossen. In 

het rijstseizoen verdampt het water en vormen zich wolken boven de 

terrassen die opnieuw voor het nodige water zorgen. Na de lunch in een 

lokaal restaurant rijden we verder naar Jianshui en bezoeken we het dorp 

Tuanshan. Een arme immigrant die een fortuin had bijeengegaard in de 

tinmijnen, liet hier het dorp van zijn dromen bouwen voor zijn familie. 

We stoppen ook eventjes om de Double Dragon Bridge te bekijken, een 

van de tien mooiste bruggen van China. In Jianshui verblijven we in de 

typische ZHU FAMILY GARDEN. We dineren in de stad. (O,L,D)

Dag 15 JIANSHUI – KUNMING – GUILIN 

Na het ontbijt wandelen we door de stad en bezoeken we de omvangrijke 

Confuciustempel, de tweede grootste tempel van China. Na de lunch rijden 

we terug naar Kunming, de stad van de eeuwige lente. We nemen de 

transfer naar de luchthaven voor ons vertrek per regelmatige lijnvlucht naar 

Guilin. Daar dineren en overnachten we in het SHANGRI LA HOTEL. (O,L,D

Dag 16 GUILIN – YANGSHUO

Na het ontbijt vertrekken we per bus naar het 65 km verder gelegen 

Yangshuo. Onderweg passeren we de vele karstheuvels die deze 

streek typeren. Aangekomen in Yangshuo maken we een fietstocht 

langs de vele mooie rijstvelden van dit rijke landbouwgebied. Behalve 

rijst worden hier ook pinda’s, suikerriet en tropische vruchten ver-

bouwd. Dit is het land van de waterbuffel en de puntige strohoeden. 

Na de lunch maken we een ontspannende bamboevlottentocht op de 

Li rivier. Het voorbijglijdende landschap is uniek in de wereld. Vanuit 

een weelderige, groene vlakte vol rivieren, meren en rijstvelden stijgt 

een indrukwekkend karstlandschap op. Het is alsof we deel uitmaken 

van een klassiek Chinees schilderij. We dineren in een lokaal restau-

rant en overnachten in het YANGSHUO RESORT. (O,L,D)

Dag 17 YANGSHUO – GUILIN – HONGKONG

Na het ontbijt rijden we terug naar Guilin waar we de vlucht nemen 

naar Hongkong. We genieten van een late lunch bij aankomst. In 

deze wereldstad klimmen we naar de Victoria Peak. Na een span-

nend ritje met de kabeltram wacht ons aan de top een adembene-

mend uitzicht over de beroemde skyline van Hongkong. Terwijl het 

langzaam donker wordt, zien we tijdens ons diner één voor één de 

lichtjes aangaan. We overnachten in het HARBOUR GRAND KOWLOON 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 18 HONGKONG – BRUSSEL

Na het ontbijt is het tijd voor Hongkong. Deze voormalige Britse kroonko-

lonie staat nog steeds bekend als financieel centrum van wereldformaat. 

We rijden naar Aberdeen, de vissersplaats genoemd naar de graaf van 

Aberdeen die in de 19de eeuw minister van Koloniën was. Hier leeft 

een grote gemeenschap bootmensen die op ‘sampans’ en vissersboten 

werken. Hun traditionele levenswijze staat in schril contrast met de hy-

permoderne wolkenkrabbers die hen omringen. We maken een tocht per 

sampan. Na de lunch bezoeken we het Central District, een gedeelte van 

de vroegere hoofdplaats Victoria, het kloppende economische hart van 

Hongkong-eiland waar torenhoge gebouwen elkaar verdringen. Met de 

legendarische Star Ferry steken we de prachtige baai van Hongkong over 

en bewonderen we de dramatische skyline van de andere kant. Na het 

afscheidsdiner in ons hotel rijden we naar de hypermoderne Hongkong 

International Airport voor onze retourvlucht naar België. (O,L,D

Dag 19 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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C H I N A
HOTELS

Dag 2-3-4 BEIJING

GRAND HYATT HOTEL (*****/°°°°°) 

www.hyatt.com

Dag 5 XI’AN

BRANLEY HOTEL (*****/°°°°°) 

www.branleyhotel.com

Dag 6-7 CHENGDU

BUDDHAZEN HOTEL (nvt/°°°+) 

www.buddhazenhotel.com

Dag 8-9 LIJIANG

INTERCONTINENTAL ANCIENT TOWN RESORT (*****/°°°°°) 

www.ihg.com/crowneplaza

Dag 10-11 ZHONGDIAN

SHANGRI-LA HOTEL (*****/°°°°) 

www.shangri-la.com

Dag 12 KUNMING

YINRUILIN INTERNATIONAL HOTEL (*****/°°°°)

Dag 13 YUANYANG

YUNTI HOTEL (nvt/°°°) 

Dag 14 JIANSHUI

ZHU FAMILY GARDEN (nvt/°°°) 

Dag 15 GUILIN

SHANGRI-LA HOTEL (*****/°°°°°) 

www.shangri-la.com/guilin/shangrila/

Dag 16 YANGSHUO

YANGSHUO RESORT (*****/°°°°°) 

www.yangshuoresort.com.cn

Dag 17 HONGKONG

HARBOUR GRAND KOWLOON HOTEL (*****/°°°°°)

www.harbourgrand.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Verre binnenlandse verplaatsingen worden waar mogelijk per vlieg-

tuig gemaakt. Zo vermijden we vermoeiende, nachtelijke treinrit-

ten en blijft er meer tijd over voor excursies. Graag wijzen we jullie 

erop dat China bijna een continent op zich is. Dit betekent dat 

enkele trajecten, hoe interessant ook, toch vrij lang zijn.

■  We verblijven grotendeels in luxueuze vier- en vijfsterrenhotels. 

In Yuanyang verblijven we in de best voorhanden zijnde accom-

modatie. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vermelde 

hotels veranderd worden door gelijkwaardige accommodatie.

■  Deze reis verloopt op basis van volpension. Alle plaatselijke 

restaurants werden met veel zorg geselecteerd op hygiëne en 

kwaliteit.

■  Deze afwisselende rondreis staat in theorie open voor elke 

leeftijd. Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit 

beschikt, kan deelnemen aan alle georganiseerde excursies en 

wandelingen.

■  Tijdens deze reis begeven we ons vier dagen op een hoogte 

tussen 2.600 m (Lijiang) en 3.300 m (Zhongdian). Bij vooraf 

bestaande medische problemen raden we aan hierover het ad-

vies van de huisarts in te winnen.

■  Beslissingen van de Chinese overheid en onvoorziene plaatse-

lijke, logistieke of weersomstandigheden kunnen verschuivingen 

in het programma noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt 

dan gedaan om het programma zo nauwkeurig mogelijk te 

volgen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie China / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



CH INA

1 0 0



Shanghai

Guilin
Yangshuo

Dengfeng

Luoyang
ZhengzhouXi’an

Beijing
CHINA 

KEIZERS & KUNG FU
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 CT01 06.05.18 20.05.18 ♦
18 CT02 15.07.18 29.07.18 ★
18 CT03 26.08.18 09.09.18 ♦
18 CT04 14.10.18 28.10.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 107

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.290
1-persoonskamer: € 5.190

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.640
1-persoonskamer: € 5.540

1 0 1



C H I N A

Dag 1 BRUSSEL – BEIJING

We vertrekken vanuit Brussel naar Beijing.

Dag 2 BEIJING

Bij aankomst in Beijing worden we meteen overgebracht naar een 

lokaal restaurant voor de lunch. Hierna start onze kennismaking 

met Beijing in het Zomerpaleis, een prachtig bouwwerk volledig 

ommuurd met tuinen, paviljoenen en tempeltjes. Het was ooit de 

favoriete verblijfplaats van keizerin Cixi, die ook de laatste keizer 

Puyi op de troon bracht. We bezoeken onder andere de lange wan-

delgang die keizer Qianlong liet bouwen, zodat zijn moeder ook bij 

regenachtig weer buiten zou kunnen wandelen. We maken een kor-

te boottocht op het kunstmatig aangelegde Kunmingmeer, vanwaar 

we een prachtig uitzicht hebben over het geheel van de gebouwen. 

We nemen onze intrek in het centraal gelegen GRAND HYATT HOTEL 

om even op te frissen. Om de dag af te sluiten, proeven we de 

wereldberoemde gelakte pekingeend in een traditioneel restaurant. 

We overnachten in het hotel. (L,D)

Dag 3 BEIJING 

We genieten van een heerlijk ontbijt. Het hart van het hedendaag-

se China is ongetwijfeld het Tian’anmenplein met zijn overheids-

gebouwen. Ook voor Mao had dit plein een bijzondere betekenis: 

in 1949 riep hij hier de stichting van de Volksrepubliek China uit 

en in 1966 bij het begin van de Culturele Revolutie kwamen hier 

één miljoen mensen samen. In 1989 werd op hetzelfde plein de 

studentenopstand voor meer democratie bloedig neergeslagen. We 

bezoeken deze ochtend ook de Verboden Stad. Bijna vijf eeuwen 

lang was dit het Keizerlijke Paleis, de plaats vanwaar de Zoon des 

Hemels zijn absolute macht uitoefende. Slechts zelden verliet de 

keizer zijn paleis en niemand mocht zonder zijn toestemming de 

Verboden Stad betreden. Via de zuidelijke hoofdpoort wandelen 

we over de imposante pleinen. Naast een bezoek aan de grootse 

zalen voor de officiële plechtigheden en banketten, nemen we 

ook een kijkje in het intiemere gedeelte met de kamers voor de 

schare concubines en de keizerlijke tuin. Na de lunch in een lokaal 

restaurant maken we een riksjatocht door de ‘hutongs’ of de tra-

ditionele steegjes die ooit de stad zo typeerden. Hier komen we 

oog in oog te staan met het informele alledaagse Beijing. Nadien 

maken we nog een ontspannende wandeling naar het Beihaipark. 

‘s Avonds worden we beloond met een ‘keizerlijk banket’, waar 

zelfs de serveersters geheel uitgedost zijn in keizerlijke stijl. We 

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

Dag 4 BEIJING 

Na het ontbijt bezoeken we de Tempel van de Hemel, in een prach-

tig uitgestrekt park. Dit complex met zijn schitterende blauw gegla-

zuurde dakpannen was eeuwenlang het centrum van de belangrijkste 

hemelse keizerrituelen. Tweemaal per jaar werd de keizer vanuit de 

Verboden Stad naar hier gedragen om te bidden voor vrede en een 

goede oogst. Het park rond de tempel wordt dagelijks door honder-

den Chinezen bezocht; het is dan ook een plaats waar sociale con-

tacten worden onderhouden. Nadien rijden we zo’n 70 km buiten de 

stad naar Mutianyu, een stil natuurgebied waar we een prachtig seg-

ment van de Grote Muur kunnen bekijken. In een lokaal restaurant 

genieten we van een smakelijke lunch. De Muur is een van de meest 

opmerkelijke prestaties van de mensheid en een van de belangrijkste 

monumenten van de Chinese beschaving. Dit immense bouwwerk 

kronkelt over een afstand van ruim 6.700 km van de Bohaikust ten 

noordoosten van Beijing tot in de Gobiwoestijn in het verre westen. 

Imposante trappen leiden ons naar de wacht- en uitkijktorens, waar 

we bij helder weer getrakteerd worden op verre panorama’s over de 

groene heuvels. We keren terug naar Beijing waar we dineren en 

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

Dag 5 BEIJING – ZHENGZHOU – DENGFENG

Na het ontbijt zijn we getuige van de grote vooruitgang die China de 

laatste jaren op het gebied van infrastructuur heeft gemaakt. Met de 

hogesnelheidstrein rijden we van Beijing naar Zhengzhou. Op 2,5 uur 

wordt de 750 km overbrugd. Zhengzhou is de hoofdstad van de pro-

vincie Henan in de centrale vlakte van China. Dichtbij de vruchtbare 

valleien van de Gele Rivier liggen hier drie voormalige hoofdsteden. 

Voorlopig heeft de provincie nog geen aansluiting gevonden met de 

economische vooruitgang van China, maar door zijn rijke geschiede-

nis blijft Henan wel een belangrijke toeristische regio. We lunchen in 

een lokaal restaurant. Nadien rijden we verder naar Dengfeng, onze 

eindbestemming van vandaag. We dineren in het CHANWU HOTEL, 

ook wel het Kungfuhotel genoemd. ’s Avonds rijden we naar de voet 

van de heilige Songshanberg. Daar genieten we van de spectaculaire 

Shaolin Zen Music Ritual show. We overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 6 DENFENG – LUOYANG

Na een heerlijk ontbijt bezoeken we deze ochtend de Shaolin tempel 

en het aangrenzende Pagoda-bos, gebouwd in 495 en een van de 

eerste Boeddhistische tempels in China. De naam van het klooster 

verwijst naar de Shaoshiberg, een van de zeven bergen die samen 

het heilige Songshangebergte vormen. De monniken streefden ernaar 

om zoveel mogelijk in harmonie te leven met de omliggende na-

tuur en bestudeerden hierbij de gedragingen van de dieren. Hieruit 

ontwikkelden ze meditatie- en bewegingstechnieken die de basis 

zouden vormen van vele gevechtskunsten, bij ons beter gekend als 

Kungfu. Deze technieken gebruikten de monniken oorspronkelijk om 

zichzelf en de boeren te beschermen tegen rondtrekkende rovers. 

Vandaag geven ze jaarlijks les aan duizenden Chinese jongeren om 

de Kungfutraditie verder te zetten. We bezoeken een lokale Kung Fu 

BLIKVANGERS
Kungfu traditie

Rijstterrassen van Longji

Cruise op de Li rivier

Shanghai: het Manhattan van het Oosten

KEIZERLIJK CHINA
Zomerpaleis & de Verboden Stad

De Grote Muur

Longmen grotten

Terracottaleger van Han-keizer Jing

ALLE HOOGTEPUNTEN VAN CHINA

ACCOMMODATIE IN LUXEHOTELS

VOLPENSION
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school, waar jaarlijks zo’n 200.000 studenten op zoek gaan naar 

de perfecte lichamelijke en spirituele balans. Lunchen doen we in 

het tempelrestaurant waar ze de lekkerste vegetarische gerechten 

voorschotelen. In de namiddag rijden we naar Luoyang. Onderweg 

bezoeken we de White Horse tempel. Na een vreemde droom zond 

de keizer twee gezanten naar India op zoek naar de betekenis van 

zijn droom. Zij kwamen terug met enkele vooraanstaande Indiase 

monniken en een bundel heilige boeddhistische geschriften. In het 

jaar 68 vaardigde de keizer een edict uit om een klooster te bou-

wen dat als onderdak zou dienen voor deze geschriften. Die tempel 

kreeg de naam ‘Tempel van het Witte paard’, omdat de monniken 

op de rug van twee witte paarden teruggekeerd zouden zijn. We 

komen aan in Luoyang waar we dineren en overnachten in het mooie 

CHRISTIAN’S HOTEL. (O,L,D)

Dag 7 LUOYANG – XI’AN 

Na het ontbijt bezoeken we de belangrijkste trekpleister van 

Luoyang: de Longmen grotten. Bestaande uit 2.345 grotten en 

nissen, 43 pagodes, 2.800 inscripties en meer dan 100.000 

Boeddhabeelden worden zij niet enkel als het hoogtepunt van de 

Chinese beeldhouwkunst, maar ook als artistiek meesterwerk van 

wereldbelang beschouwd. Keizerin Wu, de eerste en enige Keizerin 

van China, schonk de fondsen voor de vervaardiging van het grootste 

en mooiste beeld van de site. Het gezicht zou naar haar evenbeeld 

zijn gehouwen. Na de lunch in een lokaal restaurant nemen we de 

hogesnelheidstrein naar Xi’an. Tijdens de Tangdynastie, midden 7de 

eeuw tot begin 10de eeuw, was Chang’an, zoals Xi’an toen heette, 

de grootste stad ter wereld. Van hieruit vertrok de legendarische zij-

deroute tot diep in Centraal-Azië en zelfs tot in Europa. De Grote 

Moskee bevindt zich in het hart van de levendige islamitische wijk 

van de stad. De moskee is ruim 1.200 jaar oud en is een typisch 

voorbeeld van sinificatie, de verchinezing van buitenlandse culturen. 

De architectuur van de gebouwen herinnert aan de gekende Chinese 

paviljoenen, maar de Arabische kalligrafieën, de grote gebedshal en 

natuurlijk de talrijke moslims in de buurt wijzen ons op een opvallend 

islamitische aanwezigheid in deze stad. ‘s Avonds genieten we van 

een plaatselijke specialiteit, een diner bestaande uit dumplings. We 

overnachten in het moderne BRANLEY HOTEL. (O,L,D)



C H I N A
Dag 8 XI’AN

Na het ontbijt bezoeken we vandaag een hoogtepunt van formaat: 

het terracottaleger van de eerste keizer van China, Qin Shi Huangdi. 

Zo’n 30 km buiten Xi’an liet deze keizer voor zichzelf een mauso-

leum bouwen. In 1974, bij het aanleggen van een waterput, stoot-

ten enkele boeren bij toeval op het terracottahoofd van een krijger. 

Archeologen werden geconsulteerd en al snel werd duidelijk dat een 

fantastische ontdekking was gedaan: een enorm grafleger van ter-

racottasoldaten dat het mausoleum moest bewaken, lag al meer dan 

2.000 jaar onder de grond. Onderzoeken en opgravingen hebben 

aangetoond dat het complex bestaat uit de graftombe en een circa 

7.000 beelden tellend leger dat over drie kuilen is verdeeld. In te-

genstelling tot de stereotiepe grafbeelden van andere grote heersers, 

zijn de soldaten gemodelleerd naar levende mensen en zijn ze meer 

dan levensgroot. Na deze boeiende ervaring en een lokale lunch be-

zoeken we het oude centrum van de stad, die nog steeds omwald 

is door een 12 m hoge én brede stadsmuur, vanwaar we een mooi 

uitzicht hebben op de historische hoofdstad. We wandelen door het 

kalligrafiestraatje van Xi’an. Hier kunnen we prachtige penselen, 

inktstenen en het beroemde zijdepapier bewonderen, wat nog steeds 

de dagelijkse werkinstrumenten van de vele Chinese kalligrafen zijn. 

Daarna genieten we nog van een deugddoende voetmassage. Diner 

en overnachting in het hotel. (O,L,D)

Dag 9 XI’AN – GUILIN

Na het ontbijt brengen we een kort bezoek aan het Han Yangling 

museum, het minder gekende broertje van het museum van het ter-

racottaleger van de eerste keizer. Tijdens een onderzoek in 1990 

stuitten archeologen op het mausoleum van Han-keizer Jing, die on-

geveer honderd jaar na de eerste keizer regeerde. In de buurt vonden 

ze tal van beelden die uiterlijk sterk leken op die uit het beroemde 

graf. De beelden uit Yangling zijn echter een stuk kleiner, schaal 1:3. 

De aardewerken en bronzen voorwerpen voeren ons terug naar een 

tijd waarin leven en dood nauw met elkaar verweven waren. Nadien 

rijden we naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Guilin. 

We lunchen aan boord. Aangekomen in Guilin vertrekken we met de 

bus naar de voet van de Yaoshanberg. Deze berg is met zijn 909 m 

de hoogste van de omgeving. Hier nemen we de kabelbaan naar 

de top vanwaar we een mooi uitzicht hebben over de stad en de 

omliggende ‘suikerbroden’, zoals de lokale bevolking de karstbergen 

noemt. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het 

SHANGRI-LA HOTEL. (O,L,D)

Dag 10 GUILIN: LONGSHENG

Na het ontbijt vertrekken we met de bus naar het land van de 90.000 

heuvels. In dit bergachtige gebied wonen verschillende minoriteiten, 

waarvan de Zhuang de belangrijkste groep vormen. Vandaag staat in 

het teken van de rijstvelden van Longji. Achttien generaties Zhuang 

bekleedden de hele berg met rijstterrassen. Wie de moeite doet om 

toch een stukje van de berg te beklimmen, wordt bij helder weer be-

loond met een adembenemend uitzicht. De rijstterrassen in de buurt 

van Longsheng worden gerekend tot de grootste ter wereld. Ieder 

seizoen biedt een ander uitzicht. In de lente lijken de rijstterrassen 

op met linten versierde heuvels, in de zomer rollen smaragdgroene 

golven van de hemel naar beneden en tijdens de herfst kleuren de 

heuvels goudgeel en start men met de oogst van de onmisbare rijst. 

We lunchen in een lokaal restaurant. Daarna maken we een ont-

spannende wandeling door de rijstvelden en is de kans groot dat we 

mensen uit de Yao-minderheid tegenkomen . De vrouwen stelen hier 

de show met hun prachtige lange haarvlechten. We rijden terug naar 

Guilin waar we dineren en overnachten in ons hotel. (O,L,D)

Dag 11 GUILIN – YANGSHUO

Vandaag schepen we na het ontbijt in voor een spectaculaire 

cruise op de Li rivier naar het 80 km zuidelijker gelegen Yangshuo. 

Vanuit een weelderige, groene vlakte vol rivieren en meren stijgt 

een indrukwekkende karstbergen op tussen de rijstvelden; een 

uniek landschap. Het is alsof we deel uitmaken van een klassiek 

Chinees schilderij. We genieten van een Chinese lunch aan boord. 

Aangekomen in Yangshuo genieten we van een vrije namiddag. 

Liefhebbers kunnen met de shuttlebus van het hotel ook naar het 

nabijgelegen stadje trekken, om er wat rond te kuieren en rond te 

neuzen in de vele winkeltjes. We genieten van het avondmaal in het 

prachtige YANGSHUO RESORT waar we overnachten. Liefhebbers 

kunnen de lichtshow Liu Sanjie van de beroemde cineast Zhang 

Yimou bijwonen.(O,L,D)

Dag 12 YANGSHOU

Na het ontbijt strekken we de benen en maken we een ontspannende 

fietstocht langs de vele mooie rijstvelden van dit rijke landbouwge-

bied. Behalve rijst worden hier ook pinda’s, suikerriet en tropische 

vruchten verbouwd. Dit is het land van de waterbuffel en de puntige 

strohoeden. Na de lunch en een opfrissing in het hotel maken we een 

aangename bamboevlottentocht op de Yulong rivier. We dineren in 

een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 13 YANGSHUO – GUILIN – SHANGHAI 

Na het ontbijt brengt de bus ons terug naar Guilin, waar we in 

de buurt van de luchthaven genieten van een smakelijke lunch. 

Daarna is het tijd voor onze binnenlandse vlucht naar Shanghai, het 

Manhattan van het Oosten. Shanghai is de grootste stad van China 

op het gebied van inwonersaantal. Aangezien het grootste deel van 

de stad ontstond in de tweede helft van de 19de eeuw en eerste 

helft van de 20ste eeuw, doet de architectuur van de stad weinig 

Chinees aan. We zien dan ook veel westerse invloeden. De stad is 

onder meer door haar ligging een belangrijk centrum voor handel 

en industrie. Bijna 50 procent van de import en export van China 

gebeurt via de haven. Voor de liefhebbers kan er al een eerste verken-

nende avondwandeling worden gemaakt langs de prachtig verlichte 

‘skyline’ van Shanghai. We dineren en overnachten in het luxueuze 

GRAND CENTRAL HOTEL. (O,L,D)

Dag 14 SHANGHAI

Na het ontbijt maken we een ontspannende boottocht op de 

Huangpu-rivier die de stad in twee verdeeld. Aan de Oostzijde vin-

den we Pudong, het nieuwe financiële centrum van Shanghai. Aan 

de Westzijde ligt onder andere de oude stad. We wandelen op de 

befaamde Bund, hét vitale punt van de stad tijdens het begin van de 

20ste eeuw. Het monumentale karakter van deze promenade en het 

contact tussen oud en nieuw Shanghai komen hier tot uiting. We be-

wonderen ook de in westerse stijl opgetrokken historische gebouwen, 

waar zich een belangrijk deel van Shanghai’s woelige geschiedenis 

afspeelde. Aan de overkant van de rivier zien we de Pareltoren van 

het Oosten, de hoogste toren van China met zijn 468 m. Je kan er 

met de hogesnelheidslift omhoog tot op de 88ste verdieping. Na 
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de lunch in een lokaal restaurant bezoeken we de Yuyuantuin, de 

enige klassieke Chinese tuin van Shanghai. We wandelen langs het 

labyrint van paden, trapjes en gangen tot aan het hoogste punt, de 

Rotspartijheuvel. Deze kunstmatige heuvel werd gemaakt uit rotsen 

die van duizenden kilometers ver hierheen werden gebracht. Het is 

moeilijk te bevatten dat deze rotsen aan elkaar werden gekleefd 

met rijstpoeder en lijm. Tegen de avond rijden we naar de voorma-

lige Franse concessie voor het afscheidsdiner. We overnachten in het 

hotel. (O,L,D)

Dag 15 SHANGHAI – BRUSSEL 

Na het ontbijt rijden we naar de internationale luchthaven voor onze 

retourvlucht naar België. ’s Avonds komen we aan in Brussel. (O)



C H I N A
HOTELS

Dag 2-3-4 BEIJING

GRAND HYATT HOTEL (*****/°°°°°) 

www.marriott.com

Dag 5 DENGFENG

CHANWU HOTEL (****/°°°)

Dag 6 LUOYANG

CHRISTIAN’S HOTEL (nvt/°°°°+)

Dag 7-8 XI’AN

BRANLEY HOTEL (*****/°°°°°) 

www.branleyhotel.com

Dag 9-10 GUILIN

SHANGRI-LA HOTEL (*****/°°°°°) 

www.shangri-la.com/guilin/shangrila/

Dag 11-12 YANGSHUO

YANGSHUO RESORT (*****/°°°°°) 

www.yangshuoresort.com.cn

Dag 13-14 SHANGHAI

GRAND CENTRAL HOTEL (*****/°°°°°)

www.grandcentralhotelsh.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Verre binnenlandse verplaatsingen doen we waar mogelijk per 

vliegtuig of per moderne hogesnelheidstrein gemaakt. Zo ver-

mijden we vermoeiende, nachtelijke treinritten en blijft er meer 

tijd over voor excursies. 

■  Deze reis verloopt op basis van volpension. Alle plaatselijke 

restaurants werden met veel zorg geselecteerd op hygiëne en 

kwaliteit.

■  Beslissingen van de Chinese overheid, gewijzigde vluchtsche-

ma’s en onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandig-

heden kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk 

maken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma 

zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

■  Deze afwisselende rondreis staat in theorie open voor elke leef-

tijd. Iedereen die over een normale tot goede conditie en mobi-

liteit beschikt, kan deelnemen aan alle georganiseerde excursies 

en wandelingen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie China / °=beoordeling ada

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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K E I Z E R S  &  K U N G  F U

VERLENGINGEN

SHANGHAI GRAND CENTRAL HOTEL

PERIODE D S

20.05.18 - 30.04.19 € 100 € 200

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Grand Central Hotel in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  privétransfer hotel-luchthaven Shanghai: € 75 per traject

-  excl. vlucht van/naar Shanghai

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D), 1-pers. ka-

mer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid. 

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie

HONGKONG HARBOUR GRAND KOWLOON HOTEL

PERIODE D S

20.05.18 - 30.04.19 € 120 € 245

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Harbour Grand Kowloon hotel in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  privétransfer hotel-luchthaven Hongkong: € 100 per traject

-  excl. vlucht van/naar Hongkong

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D), 1-pers. ka-

mer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid. 

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie
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Neiva

Bogota

Medellín

Cartagena

Santa Maria
Tayrona

San Augustin

COLOMBIA

SI  D IOS QUIERE
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 CB03 03.03.18 16.03.18 ■

18 CB01 16.08.18 29.08.18 ♦
18 CB02 29.11.18 12.12.18 ♦
18 CB03 14.02.19 27.02.19 ♦
18 CB04 07.03.19 20.03.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18 

AANTAL DEELNEMERS
Verleng je rondreis met de ultieme natuurbelevenis, 
zie p. 116-117

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.390
1-persoonskamer: € 6.590
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C O L O M B I A

Dag 1 BRUSSEL – MEDELLÍN  

We vertrekken vanuit Brussel naar Medellín. Door de late aankomst 

rijden we meteen naar het PARK 10 HOTEL voor het avondeten en 

onze overnachting. (D)

Dag 2 MEDELLÍN

Na het ontbijt ontdekken we de stad van de eeuwige lente: Medellín. 

We maken onmiddellijk kennis met de vriendelijke en altijd lachende 

bevolking. Een Colombiaan gelooft dat alles voorbestemd is en dat 

de toekomst niet te sturen is. God regelt alles en daarom hoor je wel 

100 keer per dag ‘si Dios quiere’ of ‘als God het wil’. We trekken 

met de bus naar de grote fruitmarkt van Medellín, waar we heel wat 

vruchten zullen voelen, ruiken en proeven die voor ons onbekend 

zijn. Colombia is dan ook het land met de grootste biodiversiteit 

aan fruit. Laat je verrassen door de lulo, borojó, guanábana, níspero 

of de tomate de árbol …deze exotische varianten zijn maar een 

greep uit het overweldigende aanbod! Verse sapjes worden door 

elke Colombiaan geapprecieerd en je kan er dagelijks van genieten 

in bijna elk restaurant of eethuisje. Na ons marktbezoek rijden we 

terug naar het centrum van Medellín. Na de lunch wacht ons een 

interessant bezoek aan het museum van Antioquía, bij het bekende 

Plaza Botero. We reizen er door de tijd, van de precolumbiaanse 

periode tot de hedendaagse moderne kunst. De afdeling over de 

geliefde kunstenaar Botero met beelden en schilderijen uit verschil-

lende periodes gunt ons een eerste blik in het verleden en het heden 

van Colombia. Nadien bezoeken we het stadscentrum en dompelen 

we ons onder in de sfeer van Medellín. We dineren in een lokaal 

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

Dag 3 MEDELLÍN – NEIVA – SAN AGUSTÍN  

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de luchthaven van Medellín voor 

onze binnenlandse vlucht via Bogotá naar Neiva. We vervolgen onze 

reis langs de mooie Magdalenarivier, een van de belangrijkste wa-

terlopen van Colombia. Dankzij de geografische ligging speelde deze 

rivier al een belangrijke rol tijdens de precolumbiaanse periode. Zo 

was er immers contact mogelijk tussen de lokale indianenstammen 

en de verschillende bevolkingsgroepen van Meso-Amerika. Vandaag 

is deze rivier verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de elek-

triciteitsproductie van Colombia, mede dankzij de bouw van vele 

stuwdammen en -meren. Na de lunch in een lokaal restaurant, zet-

ten we onze rit verder door een steeds afwisselend landschap. We 

dineren en overnachten in het MONASTERIO SAN AGUSTÍN HOTEL. 

(O,L,D)

Dag 4 SAN AGUSTÍN

Na het ontbijt vertrekken we naar het archeologisch park van San 

Agustín. Het park heeft een totale oppervlakte van 78 hectare en 

is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen en de cul-

turele, precolumbiaanse hoofdstad van Colombia. We maken hier 

kennis met de cultuur van ‘Agustiniana’, een bijzonder nalatenschap 

van een cultuur waarover nog heel wat mysteries bestaan. Als er vol-

doende tijd is, kuieren we door El Bosque De Las Estatuas waar maar 

liefst 35 unieke beelden voor ons poseren. Om een beter inzicht te 

krijgen in het dagelijks leven van de verschillende indianenstammen 

van dit gebied, nemen we een kijkje in het archeologisch museum. 

Hier zien we keramische vazen, juwelen, houten sarcofagen, pijlen, 

trommels, fluiten en overblijfselen van mais en bonen. In het ar-

cheologische park wandelen we over mooie paden langs een reeks 

fascinerende beelden en begraafplaatsen. Bij de ceremoniële fontein 

zien we artistieke en religieuze etsen van 34 figuren in reliëf, met 

daartussen fijn ontworpen kanaaltjes. Na een korte klim komen we 

aan bij Alto del Lavapatas waar we genieten van een prachtig uit-

zicht op de omliggende vulkanen. Na onze lunch bezoeken we de 

Estrecho de Magdalena. Deze vernauwing van de Magdalenarivier 

zorgt ervoor dat grote hoeveelheden water zich door een kanaal van 

amper 1.70 m breed persen: een mooi waterspektakel. We dineren 

in San Agustín en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 5 SAN AGUSTÍN

Na een lekker ontbijt steken we over van de Oostelijke naar de 

centrale Cordillera de los Andes. We rijden door een gebied waar 

suikerriet een groot deel uitmaakt van de economie. Na deze rit 

dompelen we ons onder in de cultuur van de Agustinianas met een 

bezoek aan Alto de los Ídolos. Na een korte klim zien we de inge-

nieus gebouwde artificiële heuvels in de vorm van een hoefijzer. De 

site toont ons de begraafplaatsen van mensen die op de hoogste 

sociale ladder stonden. Hier bevinden zich enkele grafkamers met 

monolithische sarcofagen. De enorme beelden tonen ons dat de 

Agustinianas echte genieën waren. Na de lunch rijden we naar een 

mooie, authentieke koffiefinca, waar we een bijzondere rondleiding 

krijgen over het echte leven van een koffieboer in het departement 

van Huila. Drie bergruggen van het Andesgebergte delen het land 

op in verschillende regio’s. De complexe topografie van de gebieden 

heeft een buitengewone hoeveelheid van microklimaten en biodi-

versiteit gecreëerd. Het midwesten van Colombia is misschien niet 

de meest bekende koffiestreek van het land, maar produceert wel 

koffie van een uitzonderlijke kwaliteit die wereldwijd meer en meer 

geapprecieerd wordt. ‘s Avonds genieten we van een typische BBQ 

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

Dag 6 SAN AGUSTÍN – NEIVA – BOGOTÁ  

Na het ontbijt rijden we terug naar Neiva waar we vervolgens onze 

vlucht nemen naar Bogotá. We lunchen onderweg of kiezen voor 

een ‘menu corriente’ vlakbij de luchthaven. Een ‘menu corriente’ of 

dagmenu is een heus begrip in Colombia. Heel veel restaurants bie-

BLIKVANGERS
Medellín: in 2013 verkozen tot meest innovatieve stad

Authentieke koffiefinca 

San Agustín: archeologisch park 

Bogotá: goudmuseum en Montserrate

Cartagena: mooiste stad van Colombia & UNESCO werelderfgoed

NATUURERVARING
Estrecho de Magdalena

Tayrona Nationaal park

Bijzonder gevarieerde fauna en flora

Vervroeging naar Los Llanos of Bahía Solano- een must voor elke 

natuurliefhebber 

Mangroven in La Boquilla

VOLPENSION
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C O L O M B I A
den dit menu aan en het is erg geliefd bij de meeste Colombianen. 

Meestal gaat het om een eenvoudige, maar complete lunch, die 

bestaat uit groenten, rijst, bonen, vlees of vis en een drankje. De 

hoofdstad van Colombia wordt helemaal omgeven door bergen en 

ligt 2.600 m hoog. Duizenden Colombianen en expats zijn door de 

grote werkgelegenheid naar Bogotá getrokken, waardoor de stad de 

laatste jaren is uitgegroeid tot een wereldstad van formaat. Met zijn 

meer dan acht miljoen inwoners is Bogotá het politieke, financiële 

en culturele centrum van het land. Spaanse koloniale gebouwen en 

moderne wolkenkrabbers wisselen elkaar overal af. Bogotá werd 

gesticht in de 16de eeuw en is een bezoekje meer dan waard. Bij 

aankomst rijden we naar het hotel. Afhankelijk van onze tijd bezoe-

ken we nog Plaza Bolívar. Overnachting en diner in het charmante 

HOTEL DE LA OPERA. (O,L,D)

Dag 7 BOGOTÁ

Na het ontbijt beginnen we aan ons stadsbezoek in Bogotá. We 

kuieren door La Candelaria, het oude stadscentrum met zijn rustieke 

gebouwen. We bezoeken het museum La Moneda, waar de eerste 

Spaanse munten geslagen werden. We wandelen naar een klein 

museum waar zich de privéverzameling van Botero bevindt. Hier 

bewonderen we een paar van zijn eigen werken, maar ook schilde-

rijen van kunstenaars zoals Pablo Picasso en Claude Monet kleuren 

hier de wanden. We komen langs typische straatjes en pleintjes, 

nemen de ‘funicular’ of kabelbaan naar Montserrate en genieten 

daar van het spectaculaire uitzicht over Bogotá. Het befaamde Casa 

Santa Clara wordt onze plek om te lunchen vandaag. Dit restaurant 

werd in 1924 in de oude stad Usaguén opgericht. In 1979 werd de 

elegante eetgelegenheid in zijn originele vorm verplaatst naar de 

top van deze iconische berg. Na de lunch bezoeken we een van de 

grootste goudmusea ter wereld. De collectie van keramiek en goud 

is spectaculair. Daarna wacht ons een heerlijk diner in een gezellig 

restaurant in de stad. (O,L,D)

Dag 8 BOGOTÁ – SANTA MARTA 

Na het ontbijt is het tijd voor een bezoek aan de luchthaven van 

Bogotá, voor onze binnenlandse vlucht naar Santa Marta. Dit mooie 

badplaatsje wordt gekust door de Caribische zee enerzijds en de 

voet van de Andes anderzijds. Het is ook de oudste koloniale stad 

van Colombia. De eerste inwoners van de streek waren de Tayrona-

indianen, maar ook zij konden niet ontsnappen aan de verovering 

door de Spanjaarden. De kilometerslange zandstranden en uitge-

strekte koraalbanken zorgen ervoor dat dit kleine stadje erg geliefd 

is. Na aankomst rijden we naar ons hotel waar we nog een paar 

uurtjes kunnen genieten van zon, zee en strand. Ook de mooi ver-

zorgde tropische tuin van het hotel is de moeite waard. We dineren 

en overnachten in het MERECUMBE HOTEL. (O,L,D)

Dag 9 SANTA MARTA: TAYRONA NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar het nabijgelegen Tayrona 

Nationaal Park, genoemd naar de eerste inwoners van de streek, 

de Tayrona-indianen. Daar doorkruisen we het regenwoud op zoek 

naar een mooi strand, waar we een verfrissende duik nemen in de 

Caribische zee. Een klein stukje van de Tayronacultuur bleef bewaard 

dankzij hun rechtstreekse afstammelingen, de Koguis, en drie an-

dere indianenstammen die verborgen in de Sierra Nevada van Santa 

Marta leven. Het nationaal park werd gesticht in 1864 en heeft een 

grote culturele en ecologische waarde, en ook een grote variëteit 

aan fauna en flora. Met een beetje geluk spotten we zwarte brul-

apen en titi-aapjes, rode spechten, leguanen, hagedissen en enkele 

van de 400 vogelsoorten zoals arenden, condors en papegaaien. 

Na onze lunch installeren we ons in een grote rubberband om de 

Don Diego rivier af te dobberen. Tijdens deze ontspannen tocht krij-

gen we de unieke kans om volop te genieten van het omringende 

regenwoud vol geluiden. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 10 SANTA MARTA – CARTAGENA

Na het ontbijt verlaten we het departement Magdalena. We rijden 

parallel met de Caribische zee in zuidelijke richting en eindigen 

in Cartagena de Indias. Deze wondermooie stad lijkt wel uit een 

sprookje van 1.001 nachten te komen. Koloniale gebouwen, kleine 

pleintjes, verborgen patio’s met fonteinen, kleurrijke bloemen en 

joviale Colombianen maken van ons verblijf een onvergetelijke erva-

ring. Bij aankomst bezoeken we de Cerro de la Popa, het hoogste 

punt van de stad. Hier bevindt zich het klooster van de orde van de 

Agustinos de Recoletos dat gebouwd werd in de 17de eeuw. Op 

deze magische heuvel ligt Cartagena aan onze voeten. Op een hel-

dere dag kunnen we hier genieten van een mooie zonsondergang. 

We dineren en overnachten in het BASTION HOTEL (O,L,D)

Dag 11 CARTAGENA

Na het ontbijt bezoeken we het Castillo de San Felipe. Dit Spaanse 

verdedigingswerk uit de 17de eeuw is het grootste fort dat ooit door 

de Spanjaarden gebouwd werd. Het bestaat maar liefst uit zeven 

batterijen die door verschuifbare bruggen en ondergrondse gangen 

met elkaar verbonden waren. San Blas de Lezo, een Spaanse ka-

pitein, die Cartagena redde tegen de grootste invasie ooit van de 

Engelsen is nog steeds een volksheld. Na de lunch kuieren we verder 

door deze veelzijdige stad. Cartagena de Indias, de ommuurde stad, 

doet zijn reputatie eer aan en staat dan ook sinds 1980 op de 

werelderfgoedlijst van Unesco. De grote hoeveelheid archeologische 

vondsten wijst erop dat de hele streek rondom 7.000 jaar geleden 

al bevolkt was. Cartagena de Indias werd in de 16de eeuw gesticht 

door de Spanjaarden omwille van de strategische ligging. Het was 

een belangrijk ankerpunt voor de zilvervloot. Hierdoor werd het 

mooie stadje jammer genoeg vaak belaagd door piraten. Slavernij 

kwam veelvuldig voor en de haven van Cartagena diende dan ook 

als verkooppunt van deze slaven. We dineren in een lokaal restau-

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

MANGROVEN

De mangrove is van nature een rijke boom die wereldwijd 
bedreigd wordt door de mens. Ze worden omgehakt voor de 
aanleg van golfterreinen, palmolieplantages en de aanleg van 
grote garnalenfarms. Het fragiele ecosysteem waar zoet water, 
brak water en zeewater zich met elkaar vermengen, wordt dan 
ook in gevaar gebracht. Mangroven hebben vele functies en 
zorgen ervoor dat de zee en de rivieren in symbiose met elkaar 
samenleven. De bomen zijn sierlijk en hechten zich met hun 
grote  wortels vast in de modder. De mangroven bieden een 
grote variëteit aan fauna en flora. Het is de habitat van verschil-
lende soorten vogels, vissen en krabben.
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Dag 12 CARTAGENA

Vandaag kan je rustig ontbijten en tijdens een vrije dag genieten 

van al het moois dat deze schitterende vissersplaats te bieden heeft. 

Slenter door de mooie straten langs pleintjes, parkjes, koloniale 

gebouwen en kerken. Wie liever nog een activiteit inplant, kan deel-

nemen aan een optionele excursie met een bezoek aan de Bazurto 

markt en een boottocht naar de mangroven in La Boquilla. ‘s Avonds 

wandelen we naar een lokaal restaurant waar we genieten van een 

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

OPMERKING
De facultatieve excursie naar de markt en de mangroven is vooraf 
te reserveren bij inschrijving, zodat de reservatie tijdig gemaakt kan 
worden. Lunch inclusief. Prijs: ongeveer €100 p.p., ter plaatse con-
tant te betalen (prijs onder voorbehoud). 

Dag 13 CARTAGENA – BRUSSEL

Op onze laatste ochtend is het tijd voor een beetje actie. We nemen 

de fiets en verlaten de ommuurde stad van Cartagena. We fietsen 

een stuk via de hoofdbaan langs de uitgestrekte stranden aan de 

Caribische zee in de richting van Bocagrande, de rijkste wijk van de 

stad met de meest moderne en hoge gebouwen. Wie ’s morgens 

heel vroeg naar dit strand komt, ziet vele mensen die joggen, yoga 

beoefenen, wandelen en zich vervolgens op een heerlijke, verse 

fruitsalade trakteren. We maken kennis met een ander Cartagena 

waar ook de grote haven deel van uitmaakt. Naast het toerisme is 

de petrochemie erg belangrijk voor de economie. We fietsen langs 

Boca Chica en een grote lagune. Op onze route zien we hoe het voor 

talloze schepen steeds mogelijk is geweest om Cartagena binnen 

te varen, maar begrijpen we tevens ook beter hoe men deze stad 

altijd zo goed heeft kunnen verdedigen. Na onze ochtendrit is er nog 

even tijd voor een verfrissende douche. Na de lunch rijden we naar 

de internationale luchthaven van Cartagena voor onze retourvlucht 

naar Brussel. (O,L)

Dag 14 BRUSSEL 

We komen aan in Brussel.



C O L O M B I A
INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

HOTELS

Dag 1-2 MEDELLÍN – NIEUWE KEUZE

HOTEL PARK 10 (*****/°°°°)

www.hotelpark10.com

Dag 3-5 SAN AGUSTÍN – NIEUWE KEUZE

MONASTERIO SAN AGUSTÍN (****/°°°°)

www.monasteriosanAgustín.com

Dag 6-7 BOGOTÁ 

HOTEL DE LA OPERA (****/°°°°)

www.hotelopera.com

Dag 8-9 SANTA MARTA 

MERECUMBE HOTEL (****/°°°°)

www.merecumbehotel.com

Dag 10-12 CARTAGENA

BASTION HOTEL (*****/°°°°°)

www.bastionluxuryhotel.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  In Colombia staat het toerisme nog in zijn kinderschoenen. Op 

de meeste plaatsen verblijven we echter in vier- of vijfsterren-

hotels. 

■  Wildlife komt jammer genoeg niet à la carte en kunnen we dus 

nooit garanderen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk ma-

ken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma 

zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Tijdens de reis nemen we 

verschillende binnenlandse vluchten. De vluchtschema’s kunnen 

na publicatie van de brochure nog wijzigen.

■  Tijdens deze rondreis bezoeken we verschillende gebieden met 

afwisselende klimaten. We raden dan ook aan om kleding mee 

te nemen voor voornamelijk warme dagen, maar ook voor re-

gen en koudere dagen en nachten.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Tijdens 

deze rondreis wordt er veel gewandeld. Aangepaste schoenen 

zijn dus een must tijdens deze wandelingen! Iedereen die over 

een goede conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen aan 

alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.
Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Colombia / °=beoordeling ada
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C O L O M B I A
VERLENGING

PACIFISCHE KUST VAN COLOMBIA BAHÍA SOLANO

PERIODE D S

11.08.18 - 16.08.18 € 1.240 € 1.390

24.11.18 - 29.11.18 € 1.240 € 1.390

INBEGREPEN

-  Vluchten in economy class van Medellín naar Bahía Solano incl. 

taksen

-  Vluchten in economy class van Bahía Solano naar Medellín incl. 

taksen

-  1 overnachting in Hotel Park 10 [www.hotelpark10.com]

-  3 overnachtingen in Ecolodge El Almejal [www.almejal.com.co]

- 1 overnachting in Hotel Park 10 [www.hotelpark10.com]

-  Transfers van en naar de luchthaven

-  Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, D=Diner)

-  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

-  Alle excursies en transfers volgens programma

OPMERKINGEN

-  Prijzen p.p. op basis van een 2-pers. kamer (D), 1-pers. kamer (S).

-  Vervroeging steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid van de vluchten. Er kan dus een supplement verschuldigd 

zijn op moment van reservatie.

-  De ecolodge beschikt maar over een klein aantal kamers, waardoor 

het maximum aantal reizigers beperkt is.

-  De activiteiten komen het meest tot hun recht in groepsverband. 

Daardoor is het wenselijk dat er minstens vier personen deelnemen.

PACIFISCHE KUST VAN COLOMBIA BAHÍA SOLANO
Ver weg van de hectische moderne wereld bevinden zich deze on-

gerepte en idyllische stranden met kokospalmen die grenzen aan 

het tropisch regenwoud. Deze bijna ondoordringbare jungle bezit een 

aantal indrukwekkende watervallen. In de zomermaanden arriveren 

de walvissen hier na een barre tocht vanuit Antarctica. De walvissen 

en dolfijnen  zwemmen zó dicht bij de kust dat deze te zien zijn 

vanuit onze hangmatten. In het najaar kunnen we hier gigantische 

zeeschildpadden bewonderen die hun eieren op het strand komen 

leggen. 

Dag 1 MEDELLÍN

Bij aankomst in Medellín rijden we meteen naar HOTEL PARK 10. Na 

een diner in het hotel is het tijd voor een welverdiende overnachting 

in het hotel. (D)

Dag 2 MEDELLÍN – BAHÍA SOLANO – ECOLODGE  

Na het ontbijt nemen we een binnenlandse vlucht van Medellín naar 

Bahía Solano. Tijdens de vlucht vliegen we op een lage hoogte, waar-

door we adembenemende uitzichten krijgen op zowel het prachtige 

regenwoud als de Pacifische kustlijn van Colombia. Vanuit Bahía 

Solano rijden we naar de ECOLODGE EL ALMEJAL. Een late lunch zal 

geserveerd worden in de lodge. Liefhebbers kunnen nog een korte 

wandeling maken in de omgeving van de ecolodge. Daarna nemen 

we wat rust om te genieten van deze natuurpracht. ’s Avonds wacht 

ons een maaltijd in de lodge. (O,L,D)

Dag 3-4 ECOLODGE

Deze twee dagen brengen we telkens een volledige dag door in 

en rond de ecolodge. Alle voorziene activiteiten en maaltijden zijn 

inclusief. De lodge is werkelijk prachtig gelegen tussen het strand 

en de jungle. Vanuit de lodge maken we wandelingen zoals naar de 

waterval El Tigre of door het reservaat El Almejal. Tijdens de rondreis 

in augustus maken we een boottocht om walvissen te spotten en 

tijdens de rondreis in november gaan we op het strand de zeeschild-

padden bewonderen. Verder brengen we een bezoek aan het natio-

naal park Utría en de Tundo rivier. De weersomstandigheden zullen 

bepalen welke activiteiten gedaan kunnen worden. We dineren en 

overnachten in de ecolodge. (O,L,D)

Dag 5 BAHÍA SOLANO – MEDELLÍN

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Bahía Solano voor 

onze binnenlandse vlucht naar Medellín. Vrije namiddag. Overnach-

ting en diner in HOTEL PARK 10 (O,D)

Dag 6 MEDELLÍN 

Ontbijt. Het moderne openbaar vervoer van Medellín biedt ons de 

kans om de stad op een unieke manier te verkennen. De kabelba-

nen nemen ons mee naar Santa Domingo en vervolgens hoger en 

hoger naar de toppen van de heuvels die de stad omringen. Medellín 

strekt zich eindeloos onder ons uit en de laatste kabelbaan scheert 

maar nauwelijks over de toppen van talloze dennenbomen naar het 

nationaal park van Arví. Liefhebbers kunnen hier een kleine wande-

ling maken en weer afdalen naar het centrum van deze bruisende 

metropool. Na deze vrije dag ontmoeten we de groep tijdens een 

welkomstdiner in het hotel en overnachten we in het hotel. (O,D)

BELANGRIJK OM WETEN

■  Op dag 2 nemen we een binnenlandse vlucht van Medellín naar 

Bahía Solano. Het maximum toegelaten gewicht van de bagage 

van deze vlucht is 10 kg. Overtollige bagage kan bewaard wor-

den in het Hotel Park 10 Medellín en wordt op dag 6 weer 

overhandigd. 

■  Wildlife komt jammer genoeg niet à la carte en kunnen we dus 

nooit garanderen.
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S I  D I O S  Q U I E R E

LOS LLANOS CASANARE – EXTRA DAG IN DE ECOLODGE DANKZIJ 

POSITIEVE FEEDBACK

PERIODE D S

09.02.19 - 14.02.19 € 1.240 € 1.390

02.03.19 - 07.03.19 € 1.240 € 1.390

INBEGREPEN

-  Vluchten in economy class van Bogotá naar Yopal incl. taksen

-  Vluchten in economy class van Yopal naar Bogotá incl. taksen

-  Vluchten in economy class van Bogotá naar Medellín incl. taksen

-  1 overnachting in Hotel Opera [www.hotelopera.com.co]

-  3 overnachtingen in Ecolodge Casanare Hotel Juan Solito  

[www.juansolito.com]

-  1 overnachting in Hotel Park 10 [www.hotelpark10.com]

-  Transfers van en naar de luchthaven

-  Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, D=Diner)

-  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

-  Alle excursies en transfers volgens programma

OPMERKINGEN

-  Prijzen p.p. op basis van een 2-pers. kamer (D), 1-pers. kamer (S).

-  Vervroeging steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid van de vluchten. Er kan dus een supplement verschuldigd 

zijn op moment van reservatie.

-  De ecolodge beschikt maar over een klein aantal kamers, waardoor 

het maximum aantal reizigers beperkt is.

-  De activiteiten komen het meest tot hun recht in groepsverband. 

Daardoor is het wenselijk dat er minstens vier personen deelnemen.

LOS LLANOS - CASANARE
Los Llanos wordt ook wel de Serengeti van Zuid-Amerika genoemd. 

Het is de thuishaven van meer dan 100 zoogdieren en 700 soorten 

vogels. In Los Llanos leven ook veel bedreigde diersoorten zoals de 

Orinoco-schildpad, Orinoco-krokodil, reuzengordeldier, reuzenotter 

en verschillende soorten vissen. De vlakke weilanden maken deze 

regio uitermate geschikt voor vee. Llaneros - Colombiaanse cowboys 

- besteden een heleboel tijd aan het hoeden van dit vee, vaak in 

zeer zware omstandigheden. Dit harde, geïsoleerde leven leidt tot 

een unieke cultuur die zeer verschillend is van wat normaal is in 

Colombia. Dit gebied is nog niet lang toegankelijk voor toeristen. 

Dat merken we ook aan de accommodatie die eenvoudig is, maar 

waar we kunnen genieten van typische maaltijden. Maar reizigers 

die op zoek zijn naar een authentieke wildlife ervaring zoals in de 

Braziliaanse Pantanal of Los Llanos aan Venezolaanse kant, voelen 

zich hier ongetwijfeld in hun sas. De belevenis is uniek. 

Dag 1 BOGOTÁ

Bij aankomst in Bogotá rijden we meteen naar HOTEL DE LA OPERA. 

Na een heerlijk snackdiner is het tijd voor een welverdiende over-

nachting in het hotel.  (snackdiner)

Dag 2 BOGOTÁ -– YOPAL -– ECOLODGE  

Na het ontbijt nemen we een vroege binnenlandse vlucht van Bogotá 

naar Yopal. Vanuit Yopal rijden we met een 4x4 jeep of pick-up naar 

de ECOLODGE JUAN SOLITO. Deze tocht duurt ongeveer vijf uur, maar 

onderweg maken we al kennis met de rijke fauna van dit prachtig 

ongerept stukje natuur. Een late lunch zal geserveerd worden in de 

lodge. Liefhebbers kunnen nog een korte wandeling maken in de om-

geving van de ecolodge. Daarna nemen we wat rust om te genieten 

van deze natuurpracht. ’s Avonds wacht ons een typische maaltijd in 

de lodge. (O,L,D)

Dag 3-4 ECOLODGE

We brengen twee volledige dagen door in en rond de ecolodge. Alle 

activiteiten en maaltijden zijn inclusief. Zo kunnen we bijvoorbeeld 

paardrijden, wandelen, een boottocht maken, vissen op piranha’s 

of een rondrit per jeep maken om vogels, anaconda’s, capibara’s, 

waterzwijnen en kaaimannen te spotten. Alle activiteiten worden 

georganiseerd door de aanwezige lokale gidsen in overleg met de 

anders dan anders reisleider. De weersomstandigheden zullen bepa-

len welke activiteiten gedaan kunnen worden. We proberen echter 

zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de reiziger. 

We dineren en overnachten in de ecolodge, met typische Los Llanos 

live muziek. (O,L,D)

Dag 5 ECOLODGE – YOPAL – BOGOTÁ – MEDELLÍN

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Yopal voor onze 

binnenlandse vlucht naar Medellín.  We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,D)

Dag 6 MEDELLÍN 

Ontbijt. Het moderne openbaar vervoer van Medellín biedt ons de 

kans om de stad op een unieke manier te verkennen. De kabelba-

nen nemen ons mee naar Santa Domingo en vervolgens hoger en 

hoger naar de toppen van de heuvels die de stad omringen. Medellín 

strekt zich eindeloos onder ons uit en de laatste kabelbaan scheert 

maar nauwelijks over de toppen van talloze dennenbomen naar het 

nationaal park van Arví. Liefhebbers kunnen hier een kleine wande-

ling maken en weer afdalen naar het centrum van deze bruisende 

metropool. Na deze vrije dag ontmoeten we de groep tijdens een 

welkomstdiner in het hotel en overnachten we in het hotel. (O,D)
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COSTA   R I CA , 
N I CARAGUA  & 
PANAMA
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COSTA RICA

PANAMA

Arenal

Corcovado NP

Tortuguero

San José

Panama

Portobelo

NICARAGUA

GranadaManagua

AGUA AZUL & ORO VERDE
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 PC02 17.02.18 04.03.18 ■
17 PC03 10.03.18 25.03.18 ■
17 PC04 31.03.18 15.04.18 ■

18 PC01 25.11.18 10.12.18 ♦
18 PC02 18.02.19 05.03.19 ♦
18 PC03 10.03.19 25.03.19 ♦
18 PC04 06.04.19 21.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

■  voor programma, prijzen en voorwaarden zie 
brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.290
1-persoonskamer: € 8.090
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COSTA  RICA, NICARAGUA & PANAMA

Dag 1 BRUSSEL – PANAMA STAD

We vertrekken vanuit Brussel naar Panama-stad. Bij aankomst op 

de luchthaven van Panama rijden we onmiddellijk naar het LAS 

AMERICAS GOLDEN TOWER HOTEL. Terwijl Costa Rica de laatste jaren 

meer en meer toeristen aantrekt met zijn indrukwekkend natuurpara-

dijs, zijn Panama en Nicaragua nog vrij onontgonnen op dat gebied. 

Panama en Nicaragua beschikken over een prachtig ongerepte na-

tuur, maar tijdens onze reis ligt de focus vooral op de boeiende cul-

tuur en geschiedenis van beide landen. We dineren en overnachten 

in het hotel.(D)

Dag 2 PANAMAKANAAL

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. Om de werking van het 

Panamakanaal in levende lijve te ervaren maken we in de voormiddag 

een doortocht over het kanaal. In de enkelvoudige Pedro Miguelsluis 

dalen we zo’n tien meter, tot we belanden in het Mirafloresmeer, 

een kunstmatig zoetwatermeer dat twee sluizen met elkaar verbindt. 

Afhankelijk van het aantal boten dat klaarligt, zullen we aan de slui-

zen een tijdje moeten wachten. De enorme schepen die dit karwei 

één voor één voor de boeg hebben zorgen voor een boeiend schouw-

spel. We laten ons verder leiden door de Mirafloressluizen, waar het 

schip in twee bewegingen ongeveer 16,5 m daalt. Als afsluiter genie-

ten we van het uitzicht over de Baai van Panama en de imposante 

skyline van de stad. Na de boottocht rijden we verder naar Ancon Hill 

voor een panoramisch uitzicht over de stad. We trekken daarna naar 

Amador Causeway, de verbindingsweg tussen het vasteland en drie 

eilanden in de baai. Deze weg werd door de Amerikanen aangelegd 

met het puin van de uitgravingen voor het kanaal. Hier liggen de 

oceaanschepen in volgorde te wachten om het Panamakanaal over te 

varen, een boeiend tafereel! Voor de Panameños is de Causeway een 

populair recreatiegebied. De brede promenade langs de wachtende 

schepen is een heerlijk wandelgebied en bij de eilanden liggen ver-

schillende jachthavens, cafés, restaurants en winkels. We dineren in 

een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 3 PANAMA STAD – PORTOBELO – PANAMA STAD

Ook vandaag starten we de dag met een stevig ontbijt. Al meer dan 

tienduizend jaar worden de Panamese kustlijnen en oerwouden be-

woond door inheemse bevolkingsgroepen. In tegenstelling tot andere 

Latijns-Amerikaanse landen vinden we hier weinig of geen overblijfselen 

van de precolumbiaanse beschavingen terug. Toch bestaat een deel van 

de Panamese bevolking ook nu nog uit inheemse minderheden. Deze 

mensen wonen in semiautonome reservaten en behoren tot de armste 

lagen van de bevolking. Om hun seminomadische bestaansmiddelen 

aan te vullen, maken ze toeristen wegwijs in hun traditionele levenswij-

ze en verkopen ze handgemaakte souvenirs. Na een kanotochtje over 

de Gatúnrivier komen we aan in hun woongebied en proeven tijdens 

de lunch van hun traditionele keuken. In de namiddag rijden we verder 

naar de Caraïbische kust voor een bezoek aan de ruïnes van Portobelo. 

Doordat de baai ingesloten wordt door heuvels en moeras bleef de na-

tuurlijke haven gemakkelijk beschermd. Daarom werd Portobelo tijdens 

de gloriedagen van de koloniale handel het eindpunt van de Camino 

Real. Portobelo enerzijds en Panama anderzijds groeiden uit tot leven-

dige handelscentra met stenen verdedigingswerken, kerken en officiële 

gebouwen. Uiteindelijk raakte Portobelo in verval en kreeg zijn finale 

doodsteek door verschillende aanvallen van piraten. Wat nu nog rest 

zijn de dikke muren, kanonnen en ruïnes van uitkijktorens. We rijden 

verder naar Colón waar we de historische trein nemen die aan de bouw 

van het Panamakanaal voorafging. De spoorlijn ligt hier al sinds het 

midden van de 19de eeuw. Na de overname door de Panamese over-

heid werd de trein minder populair, tot het treinverkeer zelfs helemaal 

stilviel. Sinds de privatisering en modernisering in 1998 werd de trein 

weer meer geliefd, vooral bij toeristen en pendelaars. Bij aankomst in 

Panama-stad dineren en overnachten we in het hotel (O,L,D)

Dag 4 PANAMA – MANAGUA – GRANADA (NICARAGUA)

We starten de dag met een stevig ontbijt. Voor we Panama verlaten, 

gaan we eerst nog op verkenning in Panama-stad, tijdens een rond-

leiding. Niet lang nadat de Spanjaard Balboa als eerste Europeaan 

de Stille Oceaan aanschouwde en hem ‘El Pacífico’ of ‘De Stille’ 

doopte, werd Panama gesticht door de wreedaard Avila. Onder zijn 

leiding werd de stad het knooppunt van de beroemde handelsroute 

Camino Real, waarlangs goud en zilver uit het hele continent werd 

getransporteerd naar de havenstad Portobelo. Het duurde dan ook 

niet lang voor de Engelse piraten het goud roken en de nederzet-

ting platbrandden. De ruïnes van dit oude stadsgedeelte of Casco 

Viejo werden jarenlang verwaarloosd, maar vandaag kunnen we er 

opnieuw proeven van de charme van weleer. Na de verwoesting werd 

het koloniale stadsgedeelte of Casco Antiguo enkele kilometers ver-

derop heropgericht. Deze wijk is sinds 1997 Unesco Werelderfgoed, 

waardoor de renovatie grondig wordt aangepakt. We genieten van 

ons diner in een lokaal restaurant vooraleer we worden overgebracht 

naar de luchthaven voor de regionale vlucht naar de hoofdstad van 

Nicaragua. Nicaragua kende een turbulente politieke geschiedenis, 

maar heeft een enorme rijkdom aan natuur en cultuur. Bij aankomst 

rijden we door naar de koloniale stad Granada, waar we overnachten 

in het charmante HOTEL PLAZA COLÓN. (O,L,D)

Dag 5 GRANADA: MANAGUA & MASAYAVULKAAN

Na het ontbijt besteden we de voormiddag aan de kennismaking 

met de hoofdstad Managua en de nationale geschiedenis. Doorheen 

de geschiedenis rivaliseerde Granada met León als hoofdstad van 

Nicaragua. Bij wijze van compromis werd bij de onafhankelijkheid de 

BLIKVANGERS
Unieke drielandencombinatie

Indrukwekkend Panamakanaal

Natuurparken met gigantische biodiversiteit

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Historische treinrit dwars door Panama

Boottocht over Panamakanaal

Koloniale charme in Panama en Nicaragua 
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VERRASSENDE NATUUR
Caraïbisch laagland

Primaire oerbossen

Actieve vulkanen en kraterwanden

Natuurlijke warmwaterbronnen
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hoofdstad in Managua geïnstalleerd. We verkennen het oude, noor-

delijk gelegen gedeelte dat tijdens de aardbeving in 1972 verwoest 

werd. Daarna trekken we naar het zuiden van de stad. Dit wordt 

het stadscentrum van de toekomst vol moderne investeringen. We 

bezoeken het nationaal historisch park ‘Loma de Tiscapa’, waar zich 

vroeger het presidentieel paleis bevond en waar we het verhaal horen 

over de geëxecuteerde nationale held Augusto César Sandino en de 

dictator Somoza. Vervolgens laten we deze bewogen geschiedenis let-

terlijk achter ons tijdens een wandelingetje door het Vredespark, een 

belangrijk symbool voor de Nicaraguanen. De buurt rond de pier of 

‘El Malecón’ van het Managuameer was ooit het kloppende hart van 

de stad. Na de aardbeving en de politieke onrust die daar op volgde, 

geraakte de buurt in verval, maar tegenwoordig wordt ze beetje bij 

beetje in ere hersteld. We vinden er verschillende overheidsgebouwen 

en standbeelden zoals dat van de Latijns-Amerikaanse vrijheidsstrijder 

Simón Bolívar. Op deze plek ontdekken we de intrigerende voetaf-

drukken van Acahualinca; gefossiliseerde voetsporen van mannen, 

vrouwen, kinderen en dieren van zo’n 6.000 jaar oud. Het moderne 

deel van de hoofdstad concentreert zich rond de moderne kathedraal 

die dateert uit de jaren negentig van vorige eeuw. Hier merken we op 

hoe snel de stad vernieuwt; overal wordt geïnvesteerd in allerhande 

handelszaken. Na de lunch rijden we naar de Masayavulkaan die in 

1979 benoemd werd als eerste nationaal park van Nicaragua. We 

rusten er uit bij de lagune van Apoyo, een vulkanisch meer. We zien 

er hoe de vulkanische activiteit de hele streek vorm heeft gegeven en 

krijgen meer achtergrondinformatie in het bezoekerscentrum. Op de 

top van de vulkaan maken we enkele stappen in de richting van de 

nog actieve Santiagokrater, waar de fantastische vogelsoort Aratinga 

Strenua in de giftige kraterwanden leeft. Na deze goedgevulde dag 

keren we terug naar Granada voor ons diner in een lokaal restaurant 

en onze overnachting. (O,L,D)

Dag 6 GRANADA

Na het ontbijt verkennen we de charmante, koloniale stad Granada, bij 

het machtige Nicaraguameer, aan de voet van de Mombachovulkaan. 

Het is een van de oudste steden in de Nieuwe Wereld en werd ge-

noemd naar de thuisstad in Spanje met vele koloniale kerken, smalle 

straatjes en grote, koloniaal gekleurde huizen met prachtige patio’s. 

Omwille van het culturele en geschiedkundige belang van de stad is 

de benoeming als Unesco werelderfgoed momenteel in beraad. We 

komen te weten hoe de stad meermaals vernield werd en zien hoe 

het huidige renovatieproces de stad nog aantrekkelijker maakt. We 

starten onze stadswandeling op het centrale plein en passeren o.a. 

de Mercedeskerk, het beroemde ‘Casa de Los Tres Mundos’ en het 

San Franciscoklooster, de oudste kerk van Centraal-Amerika met bij-

behorend museum en een indrukwekkende collectie van authentieke 

precolumbiaanse beelden. In de late namiddag sluiten we onze dag 

af met een ontspannende boottocht op het Nicaraguameer, het op 

een na grootste meer van Latijns-Amerika. We varen langs de ver-

schillende eilandjes die door de Mombachovulkaan gevormd zijn en 

genieten van de prachtige uitzichten over het meer. We dineren in de 

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

Dag 7 GRANADA – ARENAL (COSTA RICA)

Na het ontbijt nemen we afscheid van Nicaragua en rijden we door 

het afwisselende landschap naar Costa Rica. Tijdens onze busrit en 

boottocht laten we de koloniale cultuur achterwege en betreden we 
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de wondere wereld van ongerepte jungle en oerbossen. Onze eind-

bestemming vandaag is La Fortuna de San Carlos. Dit dorpje ligt aan 

de voet van de perfect kegelvormige Arenalvulkaan die tot enkele 

jaren geleden nog actief was. Bij aankomst in La Fortuna nemen we 

onze intrek in het luxueuze vijfsterrenhotel ARENAL KIORO SUITES & 

SPA. Alle kamers bieden uitzicht op de vulkaan en op het domein is 

ook een warmwaterbron aanwezig waar we ’s avonds na de lange 

transfer in alle rust kunnen genieten. We dineren en overnachten in 

het resort. (O,L,D)

Dag 8 ARENAL

Deze voormiddag wandelen we na het ontbijt door het tropisch 

regenwoud over de ‘hanging bridges’. Dit zijn vrij hangende voet-

gangersbruggen die lichtjes schommelend tussen de kruinen van de 

woudreuzen hangen. Een uitgelezen kans om de natuur van dichtbij 

te bewonderen. In Costa Rica zijn ongeveer duizend vogelsoorten 

waargenomen. Bovendien komen er in Costa Rica weinig trekvogels 

voor, waardoor we het hele jaar door een hele waaier tropische vo-

gels kunnen observeren. ‘s Namiddags kunnen we deelnemen aan 

een aantal facultatieve excursies, zoals bijvoorbeeld een avontuur-

lijke tocht per kabelbaan in de kruintoppen of een lavawandeling. 

Deze activiteiten reserveren en betalen we ter plaatse. We dineren in 

een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 9 ARENAL – TORTUGUERO

Vandaag moeten we al vroeg uit de veren voor onze tocht naar het 

beroemde en unieke Tortuguero nationaal park aan de Caraïbische 

kust. Tijdens het eerste deel van de transfer doorkruisen we een ein-

deloos landschap van bananenplantages. De bananenhandel is voor 

Costa Rica de op een na belangrijkste bron van inkomsten en kent 

een lange en omstreden geschiedenis. Eens aangekomen in La Pavona 

stappen we over in een motorboot die ons tot bij onze lodge brengt. 

Tijdens onze boottocht door kanalen en rivieren worden we begroet 

door de vele dierensoorten die op de oevers van het regenwoud leven. 

Op omgevallen boomstronken liggen vaak moerasschildpadjes of kaai-

mannen te zonnebaden en een geoefend oog kan op de takken langs 

het water ook leguanen en helmbasilisken bespeuren. Helmbasilisken 

worden ook wel eens Jezushagedissen genoemd, omdat ze letterlijk op 

het water kunnen lopen. Door de lucht fladderen dan weer zo’n drie-

honderd vogelsoorten. Zo komen hier wel een tiental soorten reigers 

voor, strandlopers, ijsvogels en kleurrijke toekans en papegaaien. Ook 

de oropendula met zijn wel zeer typische roep kunnen we hier zien 

en horen. Door een tapijt van lavendelkleurige waterhyacinten varen 

we verder naar de eenvoudige EVERGREEN LODGE. In de namiddag 

bezoeken we het geïsoleerde Caribische dorpje met zijn door reggae 

geïnspireerde inwoners. Voor het diner maken we nog een mooie na-

tuurwandeling in de buurt van de lodge. We dineren en overnachten 

in de lodge. (O,L,D)

Dag 10 TORTUGUERO

Deze ochtend worden we waarschijnlijk gewekt door de oorverdo-

vende kreten van brulapen, de meest luidruchtige bewoners van 

Costa Rica die vooral rond zonsop- en zonsondergang te horen zijn. 

Terwijl de jungle ontwaakt, maken we nog voor het ontbijt een boot-

tocht door de wirwar van moerassen en natuurlijke kanaaltjes die 

toegang bieden tot het hart van het gebied. Aangezien het leven zich 

vooral afspeelt in de boomkruinen, is het uitzicht vanuit een boot 

vaak beter. Misschien zien we wel een groep kapucijnaapjes de rivier 

oversteken. Spektakel verzekerd als ze één voor één van tak tot tak 

boven het water zweven. Iets rustiger zijn de luiaards. Onderzoek 

heeft aangetoond dat luiaards veel meer voorkomen dan altijd werd 

aangenomen, maar hun uitzonderlijke capaciteit om zich onzichtbaar 

te maken, zorgt ervoor dat ze niet makkelijk te spotten zijn. Ook op 

de bodem van het regenwoud valt er natuurlijk van alles te beleven, 

daarom mag een wandeling maken langs een van de natuurpaden 

niet ontbreken. Tegen valavond gaan we weer met de boot op zoek 

naar andere inwoners van dit rivierwoud. We sluiten deze avontuur-

lijke dag af met een diner en overnachting in de lodge. (O,L,D)

Dag 11 TORTUGUERO – OSA PENINSULA

Na het ontbijt begeven we ons naar de lokale landingsstrip en wor-

den we met een privévliegtuigje naar onze volgende bestemming 

gebracht: het Osaschiereiland in het zuidwesten van het land. We 

landen op de luchthaven van Drake Bay vanwaar het nog een korte rit 

naar Sierpe is. Hier start ons bootavontuur dat ons via de Sierperivier 

door uitgestrekte mangrovegebieden naar de open oceaan brengt. 

Via de kustlijn van Bahía Drake komen we tot bij onze lodge. Houd 

er rekening mee dat we hier waarschijnlijk een natte landing zullen 

maken, wat wil zeggen dat de boot in het water blijft terwijl we 

uitstappen en we dus ongeveer tot aan onze knieën nat worden. De 

CASA CORCOVADO JUNGLE LODGE situeert zich vlakbij het indruk-

wekkende Corcovado Nationaal Park. Dit beschermde natuurgebied 

is het grootste ongerepte bosgebied van de Pacifische kust en kent 

een gigantische biodiversiteit. National Geographic omschrijft het 

park zelfs als een van ’s werelds biologisch meest diverse en intense 

plaatsen op aarde. De lodge is de perfecte uitvalsbasis voor onze 

verkenning van dit prachtige gebied. We dineren en overnachten in 

de lodge. (O,L,D)

Dag 12 OSA PENINSULA: CORCOVADO NATIONAAL PARK

Vroeg uit de veren vandaag, want de koele ochtenduren zijn perfect 

om het uitbundige vogelleven waar te nemen. We wandelen het re-

servaat binnen en doorkruisen de wirwar van riviertjes. Een variatie 

van maar liefst 350 verschillende soorten tropische vogels werd in 

het Corcovado Nationaal Park geregistreerd, zoals felgekleurde toe-

kans, kolibries en vooral de zeldzame roodgekleurde amazonepape-

gaaien. Door de uitgestrektheid en isolatie van dit park komen hier 

enkele grote zoogdieren voor die in de rest van het land nagenoeg 

verdwenen zijn, zoals onder andere de reuzenmiereneter, de tapir 

en zelfs de bedreigde jaguars en poema’s. Hoewel de dierenwereld 

hier zeer rijk is, maken de overvloedige plantengroei en het schemer-

licht het de bezoeker niet makkelijk om de dieren ook werkelijk te 

zien. Dit is ook de thuis van zo’n 6.000 soorten insecten en meer 

dan honderd amfibieën en reptielen. De grootste reptielen zijn de 

Midden-Amerikaanse krokodil en de boa constrictor die in deze regio 

indrukwekkende formaten kunnen aanmeten. Deze veelzijdigheid 

aan dieren zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder een rijke flora. Het 

tropisch regenwoud is gekend als een van de meest gecompliceerde 

ecosystemen ter wereld. In Corcovado groeien zo’n 500 soorten bo-

men, zoals de kapokboom die hoogtes van wel 70 m kan bereiken. 

Het tropisch regenwoud onderscheidt zich onder meer van andere 

bossen door de hoge vochtigheid. We moeten dus steeds voorbe-

reid zijn op een regenbui. We wandelen terug via de prachtige kust, 

waarna we dineren en overnachten in de lodge. (O,picknicklunch,D)
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Dag 13 OSA PENINSULA 

Na het ontbijt maken we een mooie excursie in de omgeving van 

Caño Island, een betoverend eilandje ongeveer 20 km ten westen 

van de kust van Bahía Drake. Het 300 ha grote Caño Island Biological 

Reserve wordt omgeven door 5.800 ha beschermd zeeoppervlak. 

Een ruige kustlijn met steile klippen, maar ook goudgele stranden 

en smaragdgroene wouden kenmerken dit eiland. In het binnen-

land groeit een boomsoort die de ‘milktree’ of ‘melkboom’ wordt 

genoemd, afgeleid van het witte drinkbare sap dat uit de bast gewon-

nen kan worden. Vanuit de boot kunnen de liefhebbers hier zwem-

men en snorkelen. Het diepblauwe warme water vormt de ideale 

leefomgeving voor een indrukwekkend aantal kleurige scholen vissen 

en schelpdieren. Tijdens onze boottocht tussen het eiland en het vas-

teland hebben we misschien het geluk dat enkele speelse dolfijnen of 

zelfs een walvis ons heel even op onze reis komen vergezellen. We 

dineren en overnachten in de lodge. (O,picknicklunch,D)

Dag 14 OSA PENINSULA – SAN JOSÉ

Tijdens het ontbijt genieten we van onze laatste momenten in de wil-

dernis voordat we per boot terugkeren naar Sierpe om vanuit Drake 

Bay een binnenlandse lijnvlucht te nemen naar de hoofdstad. Bij aan-

komst maken we een korte stadsrondrit en nemen we een kijkje in 

het goudmuseum, waar we meer inzicht krijgen in het wereldbeeld, 

de sociale structuur en de goudbewerkingstechnieken van Costa Rica’s 

precolumbiaanse volkeren. We dineren en overnachten in ALTA HOTEL. 

(O,L,D)

Dag 15 SAN JOSÉ – BRUSSEL

Na het ontbijt bezoeken we een koffieplantage, waar we ook lun-

chen. Na de lunch maken we ons klaar voor de terugvlucht naar 

Brussel. (O,L)

Dag 16  BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

PANAMAKANAAL 

Sinds de ontdekking van de Stille Oceaan werd de droom van een doorsteek van Midden-Amerika over land gekoesterd door de kolonisten. 
Gedurende vele eeuwen bleef de Camino Real of Koninklijke Weg, van de Pacifische kust bij Panama-stad naar Portobelo aan de Caraïbische 
kust, de belangrijkste handelsroute van Midden-Amerika. Langs die weg vonden enorme schatten aan goud en zilver hun weg naar de 
zeehaven. Nochtans bleven de internationale grootmachten vragende partij voor een waterverbinding. Na de succesvolle ingebruikname van 
het Suezkanaal werd de bouw en het beheer van het Panamakanaal goedgekeurd. Na de Panamese onafhankelijkheid in 1903 bedongen de 
VS het exclusieve recht om het kanaal aan te leggen en verkregen ze eveneens de autoriteit over een zone van tien mijl, langs beide oevers 
van het kanaal. Nog geen tien jaar later kon het eerste schip door het kanaal varen. Het heeft echter nog zeer lang geduurd voordat de 
welvaart die het kanaal met zich meebracht, ook de Panamezen zelf ten goede kwam. Met vallen en opstaan werd een nieuw kanaalverdrag 
onderhandeld waardoor het kanaal op 31 december 1999 definitief aan Panama werd overgedragen. Sindsdien is de economische groei van 
het land in volle vaart toegenomen en is de bouwwoede niet te stuiten.

Geografisch gezien strekt het kanaal zich uit tussen de oceanen van zuidoost naar noordwest. Drie sets sluizen overbruggen een hoogtever-
schil van 26 m. Tijdens het proces blijven de schepen bijna op de centimeter op hun plaats, dankzij de strak gespannen kabels waarmee 
kleine, elektrisch aangedreven locomotieven of mulas ze door de sluizen trekken. De breedte van de sluiskamers is exact 33,5 m en tot het 
eind van de 20e eeuw is die afmeting, ook wel Panamax genoemd, maatgevend geweest voor de scheepsbouw. Dagelijks passeren er zo’n 
30 à 40 schepen. Vooral als er twee schepen tegelijkertijd in de dubbele sluizen liggen, beleven we een indrukwekkend schouwspel. In acht 
minuten tijd wordt 195 miljoen liter water van de ene kamer in de andere gespoten, totdat de schepen, hoe groot ook, op het gewenste 
niveau liggen. Voor dit proces is het erg belangrijk dat de waterstand nauwkeurig wordt geregeld. Daarom vinden er elk kwartier metingen 
plaats. Om de vaarroute diep genoeg te houden heeft de kanaalautoriteit een eigen vloot van baggerschepen. Het kanaal is 24 uur per dag 
en 365 dagen per jaar open. Op het smalste stuk van de route kunnen de allergrootste schepen maar net passeren. Daarom gebruikt men 
het kanaal steeds maar in één richting tegelijk. De eerste helft van het etmaal gaan de schepen in de richting van de Stille oceaan, de tweede 
helft richting het Caraïbische gebied.
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HOTELS

Dag 1-2-3 PANAMA

LAS AMERICAS GOLDEN TOWER (****/°°°°)

www.losamericasgoldentower.com

Dag 4-5-6 GRANADA 

HOTEL PLAZA COLÓN (*****/°°°°)

www.hotelplazacolon.com

Dag 7-8 ARENAL

ARENAL KIORO SUITES & SPA (*****/°°°°°)

www.hotelarenalkioro.com

Dag 9-10 TORTUGUERO

EVERGREEN LODGE (nvt/°°°)

www.evergreentortuguero.com

Dag 11-12-13 OSA PENINSULA

CASA CORCOVADO JUNGLE LODGE (****/°°°°°)

www.costaricastudiohotel.com

Dag 14 SAN JOSÉ – NIEUWE KEUZE

ALTA HOTEL (****/°°°°+)

http://www.thealtahotel.com/

BELANGRIJK OM WETEN

■  Op plaatsen zoals Tortuguero Nationaal Park verblijven we in eerder 

eenvoudige accommodatie. Het nodige comfort is steeds aanwe-

zig, maar er is weinig of geen luxe voorhanden. De nadruk ligt hier 

op de bezoeken en het contact met de natuur. 

■  Op dag 11 nemen we een binnenlandse vlucht van Tortuguero naar 

Osa Peninsula. Het maximum toegelaten gewicht van de bagage 

voor deze vlucht is 12 kg. Overtollige bagage kan bewaard worden 

in Tortuguero en wordt weer overhandigd in San José.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijgevolg 

nooit garanderen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen. 

■  Het programma in Panama is afhankelijk van de boottochten 

over het Panamakanaal. Het programma kan aangepast worden 

afhankelijk van de vaarschema’s. De treinrit op dag drie kan op 

nationale feestdagen soms niet worden uitgevoerd. Deze rit wordt 

dan vervangen door een bezoek aan het Observation Center of 

Canal Expansion in Colón.

■  Aangezien we een groot deel van de reis doorbrengen in het regen-

woud, bestaat de kans dat we met regen geconfronteerd worden.

■  Deze rondreis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die over een 

normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen aan alle 

excursies. Tijdens deze reis maken we meerdere prachtige wande-

lingen; aangepaste kledij en schoenen zijn dus een absolute must!

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Costa Rica, Nicaragua & Panama / °=beoordeling ada



INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij transfer en check-in op de luchthaven 

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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RONDREIS EC02 – 03 RONDREIS EC01

AMAZONIX
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 EC01 21.09.18 06.10.18 ♦
18 EC02 29.10.18 13.11.18 ★
18 EC03 01.04.19 16.04.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.490
1-persoonskamer: € 9.890

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.940
1-persoonskamer: € 10.890
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E C U A D O R

Dag 1 BRUSSEL – QUITO

We vertrekken vanuit Brussel naar Quito. In de late namiddag komen 

we aan in de hoofdstad, vanwaar we naar het luxueuze vijfsterren 

JW MARRIOTT HOTEL rijden. Daar dineren en overnachten we. (D)

Dag 2 QUITO – AMAZONE

Vandaag start ons avontuur in de Amazone met een vlucht uit de 

Ecuadoraanse hoofdstad naar Coca. In amper een half uurtje tijd be-

reiken we het stadje, ook wel Puerto Francisco de Orellana genoemd, 

naar de ontdekker van de Amazone. Van hieruit brengt de bus ons 

rechtstreeks naar het dok aan de Naporivier. Onderweg krijgen we 

een picknicklunch. Na een tochtje van twee uur aan boord van een 

gemotoriseerde kano, strekken we even de benen op weg naar 

een inham waar kleinere kano’s op ons wachten. Dwars door de 

lagune van Garzacocha varen we naar ons prachtig gelegen hotel, 

de LA SELVA AMAZON ECOLODGE & SPA. Na de welkomstcocktail 

en even tot rust te komen in de kamer, maken we kennis met de 

jungle. Onze Amazonegidsen nemen ons mee op een wandeling of 

kanotocht waarbij we al een interessante inleiding krijgen over de 

verschillende ecosystemen van het tropische regenwoud. We dineren 

en overnachten in de ecolodge. (O,picknicklunch,D)

Dag 3-4 AMAZONE 

Onze lodge ligt in het hartje van de Ecuadoraanse Amazone, 

vlakbij het Yasuni Nationaal Park, in een streek met de grootste 

biodiversiteit ter wereld. We vinden er een ongeziene variatie aan 

planten, zoogdieren, vogels en insecten. Onze reis staat helemaal 

in het teken van de natuur. We starten dan ook bij deze lodge 

die in 2012 gerenoveerd werd met ecologische bouwmaterialen 

uit nabijgelegen bamboeplantages. De comfortabele kamers heb-

ben een balkon met uitzicht over de lagune of het weelderige 

woud. De lodge beschikt ook over een observatietoren van 40m 

hoog, waar we kunnen uitkijken over de kruin van de jungle en 

aapjes en kleurige vogels kunnen spotten. In de vlindertuin huizen 

honderden vlinders, die je in hun verschillende levensstadia kan 

volgen.  In het regenwoud is er heel wat te doen en te zien, dus 

de dag begint vroeg. De wandelingen en kanotochten vormen een 

uitgelezen kans om wildlife te ontdekken. Tijdens vrije momenten 

kunnen we ook vissen op piranha’s in de lagune. Aan de overkant 

van de Naporivier ligt een kleibank waar honderden papegaaien en 

parkieten komen eten van de mineraalrijke ondergrond. Ook een 

bezoekje bij een lokale Kichwa-familie mag zeker niet ontbreken. 

’s Avonds ontdekken we, onder de prachtige open sterrenhemel, 

het leven van nachtzoogdieren zoals de vleermuis, maar we spot-

ten ook boa’s, kaaimannen en uilen. Lunchen en dineren doen we 

in de lodge. (2O,2L,2D)

Dag 5 AMAZONE – QUITO – OTAVALO

Na het ontbijt varen we per kano naar Coca, onze laatste halte 

voor we terug naar de bewoonde wereld reizen. Op weg naar 

Quito bewonderen we het diepgroene woud nog eenmaal vanuit 

de lucht. Bij aankomst zetten we onze reis verder naar Otavalo. 

Onderweg krijgen we een picknicklunch en houden we halt bij een 

rozenkwekerij. Rozen behoren tot de belangrijkste exportproduc-

ten van Ecuador. De weg naar Otavalo is bezaaid met kleine indi-

anendorpjes. De witgekalkte huisjes tekenen er zich af tegen het 

dramatische Andeslandschap. Aan de voet van de Imbaburavulkaan 

ligt het San Pablomeer met daarrond de dorpjes die de kern van 

de Otavalogemeenschap vormen. We genieten van het avondmaal 

in HACIENDA CUSÍN, een prachtig gerestaureerde haciënda uit de 

koloniale tijd. Daar overnachten we ook. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 OTAVALO – QUITO

Na een vroeg ontbijt bezoeken we de beroemdste indianenmarkt 

van Ecuador in Otavalo. De Plaza de los Ponchos vormt het com-

merciële centrum van de stad. Tussen de vele marktstalletjes 

op dit plein vinden we onder andere de wevers die hun kleur-

rijke wandkleden, truien, poncho’s en andere producten uitstallen. 

Daartussen weerklinken steeds weer de rustgevende klanken van 

Andesmuziek. Daarna verkennen we de straten van Otavalo. Hier 

dragen de leden van alle indianenstammen hun eigen klederdracht, 

maar geen enkele stam is zo bekend als de Otavaleños. De combi-

natie van goudkleurige halskettingen, geborduurde bloezen, veel-

kleurige ceinturen van de vrouwen met de lange paardenstaarten, 

vilten hoeden, katoenen sandalen en wollen poncho’s van de man-

nen vormen ontegensprekelijk een prachtig plaatje. Na de lunch in 

een lokaal restaurant rijden we verder naar Laguna Cuicocha. Dit 

diep azuurblauw meertje is ontstaan in de krater van de slapende 

Cotacachivulkaan. Tijdens een korte wandeling genieten we van 

prachtige uitzichten op de vulkaan en het Cuicochameer. In de 

late namiddag rijden we terug naar Quito voor het avondmaal. We 

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

Dag 7  QUITO – COTOPAXI NATIONAAL PARK – QUITO

Na ons ontbijt rijden we zuidwaarts via de Pan Americanaweg richting 

het Cotopaxi Nationaal Park. Dit park is genoemd naar de gelijknami-

ge vulkaan Cotopaxi, een Kichwanaam voor ‘Nek van de Maan’. Met 

zijn 5.879 m is dit een van de hoogste actieve vulkanen ter wereld, 

BLIKVANGERS
Cotopaxi Nationaal Park

Indrukwekkende ‘Laan der Vulkanen’

Koloniale juwelen Quito & Cuenca 

El Cajas beschermd merengebied 

AMAZONE
Driedaags verblijf in hartje Amazone

Ecologische junglebelevenis 

Unesco beschermd natuurgebied: Yasuni Nationaal Park

GALÁPAGOSEILANDEN 
EC01: De noordelijke Galápagoseilanden

Vijfdaagse cruise aan boord van luxeschip Santa Cruz II

Bezoek aan vijf eilanden

Onvergetelijk pareltje: het eiland La Española

EC02-03: De oostelijke Galápagoseilanden

Vijfdaagse cruise aan boord van luxeschip La Pinta

Bezoek aan vijf eilanden

Vogelliefhebbersparadijs eiland Genoveza
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YASUNI NATIONAAL PARK

Het Yasuni Nationaal Park werd in 1989 door Unesco erkend 
als biosfeerreservaat en biedt hiermee een duurzaam even-
wicht tussen de bescherming van het milieu en het behoud 
van de inheemse bevolkingsgroepen. Het is een van de meest 
biodiverse tropische regenwouden ter wereld en speelt een be-
langrijke rol in het behoud van de globale biodiversiteit. Het is 
bovendien het woongebied van verschillende indiaanse stam-
men zoals de Kichwas en de Waorani. Zij leven nog steeds 
diep in het woud, afgesloten van de buitenwereld. De toekomst 
van het park en de gezondheid en levenswijze van de stam-
men staan echter onder enorme druk, aangezien de bodem 
grote voorraden olie bezit; het belangrijkste exportproduct van 
Ecuador. De overheid heeft dus de moeilijke taak om een ba-
lans te vinden tussen economische ontwikkeling enerzijds en 
natuurbehoud anderzijds. Met het oog hierop werd het Yasuni 
ITT-project opgestart. Dit initiatief waarborgt het behoud van 
het natuurpark, haar biodiversiteit en het territorium van de 
inheemse volkeren. De inkomsten die het land misloopt door 
niet-ontginning dienen gecompenseerd te worden op internatio-
naal vlak. Regeringen en privébedrijven, maar ook particulieren 
kunnen zich Yasuni-certificaten aanschaffen die ervoor zorgen 
dat de overeengekomen hoeveelheid petroleum in de onder-
grond blijft. Enkel zo kan Ecuador inspelen op haar belangrijke 
wereldrol op klimatologisch vlak, maar tegelijkertijd ook ingaan 
op de toenemende eisen van haar bevolking voor een betere 
levensstandaard.

de op een na hoogste berg van Ecuador en de eerste besneeuwde 

vulkaan die we tegenkomen vanuit Quito. Het nationaal park is maar 

liefst 33.000 hectare groot en bezit onvoorstelbaar veel verschillende 

dier- en plantensoorten. We kunnen er herten, vossen en meer dan 

90 soorten vogels waarnemen. Met wat geluk spotten we zelfs de 

Andescondor. We maken een wandeling rond het Limpiopungomeer. 

Op zo’n 3.900 m rust dit meer aan de voet van de Cotopaxivulkaan. 

Met een beetje geluk spotten we er wilde paarden. Na ons bezoek 

rijden we terug naar Quito waar we dineren. We overnachten in ons 

hotel. (O,L,D)

Dag 8 QUITO – CUENCA 

Na het ontbijt is het tijd voor het Casa del Alabado museum, 

een ware schatkamer aan precolumbiaanse kunst. De invloed van 

de Inca’s is niet te onderschatten, maar de geschiedenis vertelt 

ons dat de bakermat van de Ecuadoraanse beschaving dateert 

van ver voor de komst van de Inca’s. We maken kennis met het 

knusse centrum van koloniaal Quito tijdens een korte wandeling. 

We vertrekken vanaf de Plaza de Independencia met El Sagrario 

en de 16de-eeuwse torens en portieken. In de Calle de los Siete 

Cruces vinden we de kerk van La Compañía de Jesús, de kroon op 

de barokke kunst van Ecuador. De bombastische altaren, muren 

en plafonds zijn er versierd met maar liefst 700 kg Incagoud. 

Ook heel bijzonder is de Iglesia de San Francisco, die deels werd 

opgetrokken uit stenen van oude Incaruïnes. De kerk maakt deel 

uit van het grootste kloostercomplex van Zuid-Amerika. We lun-

chen in de stad. Vervolgens brengen we een bezoek aan het 

Equatorial Monument dat het midden van de wereld aangeeft 

op 0°. In het etnografisch museum krijgen we een beter beeld 

van de verschillende etnische groepen die Ecuador rijk is. Daarna 

zetten we koers naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht 

naar Cuenca. In de sfeervolle straatjes van het koloniale centrum 

ligt ons boetiekhotel MANSIÓN ALCÁZAR, waar we dineren en 

overnachten. (O,L,D)

Dag 9 CUENCA

Na het ontbijt gaat onze aandacht uit naar het historische centrum 

van Cuenca. De stad is barok, niet alleen qua architectuur, kunst 



E C U A D O R
en literatuur, maar vooral diep in de ziel van haar bewoners en 

bezoekers. Cuenca is al eeuwenlang een intellectueel centrum met 

een grote aantrekkingskracht voor dichters, schilders, advocaten 

en psychologen. Uit de universiteit ontsproten veel van Ecuador ’s 

grote geesten. Hierdoor kreeg Cuenca haar bijnaam het ‘Athene van 

Ecuador’. De leukste manier om de sfeer van de stad te proeven is al 

wandelend. We flaneren langs de indrukwekkende kathedraal, gezel-

lige pleinen en parkjes en het kleurrijke bloemenmarktje van Plaza 

del Carmen. Langs de waterkant staan schitterende voorbeelden van 

koloniale bouwwerken waarin marmer uit de omliggende groeven 

verwerkt is. We lunchen in de stad. We maken ook kennis met de 

ateliers waar typische panamahoedjes gewassen en gekleurd wor-

den. Ook andere ambachten zoals ikatweven en filigraan behoren 

tot het erfgoed van deze stad. We genieten van een smakelijk diner 

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

Dag 10 CUENCA – CAJAS Nationaal Park – GUAYAQUIL

Na het ontbijt vertrekken we naar Cajas, een 28.800 ha uit-

gestrekt beschermd merengebied gelegen op een hoogte tussen 

3.000 m en 4.000 m. We maken een wandeling met panora-

misch uitzicht over de meren. Het landschap is getekend door 

intense vulkanische activiteiten en gletsjervorming. Dit park is 

een absoluut hoogtepunt voor landschapsfotografen en liefheb-

bers van lama’s en alpaca’s. Na onze picknicklunch rijden we 

verder naar Guayaquil en bewonderen we onderweg de mooie 

landschappen van de Páramo. We rijden langs de bananen- en 

cacaoplantages van de kustvlakte. Bij aankomst in Guayaquil 

starten we met een kort stadsbezoek. Daarbij springen de con-

trasten tussen traditie en vernieuwing in het oog. Tegen de avond 

rijden we naar het vijfsterrenhotel WYNDHAM waar we dineren en 

overnachten. (O,picknicklunch,D)

RONDREIS EC02 – 03: 
De oostelijke Galápagoseilanden

Tijdens deze rondreis gaan we met het kleinschalig, exclusief cruise-
schip La Pinta op expeditie naar de oostelijke Galápagoseilanden met 
als hoogtepunt het eiland La Española. 

Dag 11 GUAYAQUIL – GALÁPAGOS: SOUTH PLAZA-EILAND

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een spannende etappe van 

de reis: een binnenlandse vlucht uit Guayaquil brengt ons naar de 

Galápagoseilanden. Bij aankomst ligt ons expeditieschip, de LA PINTA 

CRUISEBOOT, al op ons te wachten. Aan boord zien we de komende 

dagen de mooiste plekjes van de oostelijke Galápagoseilanden. Na 

de verwelkoming aan boord krijgen we wat meer uitleg over het 

programma, gevolgd door een lunch. In de namiddag staat het ei-

landje  Zuid-Plaza op het programma. Dit is het kleinste eiland van 

de Galápagosarchipel dat we kunnen bezoeken. Toch vinden we hier 

een grote diversiteit. Zo heeft het eiland een van de grootste popu-

laties aan landleguanen. Overal duiken leguanen op, die smullen 

van de vruchten van de enorme cactussen op het eiland. Het eiland 

is vooral bekend door zijn endemische plant die in de droge tijd het 

eiland met een rood gekleurd tapijt bedekt. Doordat het eiland naar 

één kant afhelt, wordt de zuidkant van het eiland begrensd door 

hoge kliffen met allerlei vogels zoals de fregatvogel, de zwaluw-

staartmeeuw, de roodsnavelkeerkringvogel en verschillende soorten 

jan-van-genten. We genieten aan boord van een heerlijke cocktail en 

ons diner. (O,L,D)

Dag 12 GALÁPAGOS: SANTA FE & SAN CRISTÓBAL-EILAND

Na het ontbijt meren we aan bij het eiland Santa Fe. We worden 

meteen verwelkomd door de zeeleeuwen die op het witte strand 

liggen te zonnebaden. Hier gaan we op zoek naar de groengele 

landleguaan, die alleen op dit eiland voorkomt. Ook worden we 

verrast door de enorme vijgcactussen die wel vijf meter hoog 

kunnen worden. Met een beetje geluk komen we ook hier de 

Galápagosbuizerd tegen. Daarna is er nog tijd om te snorkelen 

of te ontspannen op de glasbodemboot. We genieten van een 

lekker middagmaal aan boord. In de namiddag gaan we aan wal 

op het eiland San Cristóbal, waar we eerst stoppen bij het broed-

centrum van de reuzenschildpad in Cerro Colorado. Deze plek is 

enorm belangrijk voor het behoud van deze diersoort, die in de 

19de eeuw bijna volledig uitgeroeid was. In de omliggende bos-

sen huizen tientallen vogelsoorten en de inheemse ‘lavahagedis’. 

Bij terugkeer krijgen we een korte briefing en dineren we aan 

boord. (O,L,D)

Dag 13 GALÁPAGOS: SAN CRISTÓBAL-EILAND

Na het ontbijt gaan we opnieuw aan wal op het eiland San 

Cristóbal. Met het water tot aan onze knieën wandelen we naar 

het meest oostelijke punt van het eiland: Punta Pitt. Dit punt wordt 

gevormd door een steile heuvel met een wijde krater. Vanop het 

pad naar boven hebben we een spectaculair uitzicht over de kust-

lijn. Dit is de enige plaats waar de drie soorten jan-van-gent en de 

twee types fregatvogels samenleven. Na de wandeltocht worden 

we beloond met een verfrissende duik voor we terug aan boord 

gaan voor de lunch. Daarna vaart de boot naar een belangrijke 

broedplaats voor vogels van de Galápagosarchipel. Naast de dar-

winvink en de jan-van-gent met blauwe voetjes zien we hier ook 

een zeeleeuwenkolonie. Op dezelfde oevers wandelde Darwin in 

september 1835. San Cristóbal was immers het eiland waar hij 

voor de eerste keer voet aan wal zette op de Galápagos. We dine-

ren aan boord. (O,L,D)
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E C U A D O R
Dag 14 GALÁPAGOS: ESPAÑOLA-EILAND

’s Ochtends meert onze boot aan bij de rotsen of een steiger op Punta 

Suárez, Isla Española, ook wel ‘Hood Island’ genoemd. Hier wacht ons 

een boeiende wandeling op lavaterrein, op zoek naar de unieke zee-

vogelkolonies zoals de nazca en blauwvoet jan-van-gent, fregatvogels, 

vinken, zwaluwstaartmeeuwen en spotvogels. We zien hier ook zeele-

guanen met een felle driekleur en een broedplaats voor zeeleeuwen. 

Van april tot december kunnen we albatrossen spotten. We lunchen aan 

boord. Na de lunch reizen we verder tot in Gardner Bay. Op een wit ko-

raalstrand observeren we zeeleeuwen, spotlijsters en verschillende soor-

ten vinken. Iets verder op de rotsen komen we ook de felrode krabben 

tegen. Dit is de ideale plek om te snorkelen of een tochtje te maken met 

de glasbodemboot. We keren terug naar de boot voor een korte briefing 

en genieten aan boord van het afscheidsdiner. (O,L,D)

RONDREIS EC01: 
De noordelijke Galápagoseilanden

Deze rondreis focust op de noordelijke Galápagoseilanden met als 
blikvangers het eiland La Genovesa en het eiland Bartolomé. Het 
luxecruiseschip Santa Cruz II is aanzienlijk groter dan La Pinta, maar 
beschikt hierdoor over meer faciliteiten zoals een gym, bubbelbaden 
en zelfs een bibliotheek.

Dag 11 GUAYAQUIL – GALÁPAGOS: SANTA CRUZ-EILAND

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een spannende etappe van 

de reis: een binnenlandse vlucht uit Guayaquil brengt ons naar de 

Galápagoseilanden. Bij aankomst ligt ons expeditieschip, de SANTA 

CRUZ II CRUISEBOOT, al op ons te wachten. De Santa Cruz brengt ons 

naar de mooiste plekjes van de noordelijke Galápagoseilanden. Na de 

verwelkoming en lunch aan boord, bezoeken we in de namiddag het 

eiland Santa Cruz. Het op een na grootste eiland van de Galápagos 

is centraal gelegen in de eilandengroep waardoor het een belangrijke 

uitvalsbasis vormt. Aan de noordkant van het eiland bij Las Bachas 

ligt een van de belangrijkste neststranden voor groene zeeschildpad-

den. Op enkele passen van dit prachtige witte zandstrand bevinden 

zich ook enkele lagunes waar we bahamapijlstaarten kunnen waar-

nemen evenals verscheidene soorten waadvogels en steltlopers zoals 

flamingo’s en lavareigers. We genieten van een cocktail aan boord, 

gevolgd door een heerlijk diner. (O,L,D)

Dag 12 GALÁPAGOS: SANTIAGO-EILAND

Na het ontbijt maken we een tocht langs de dramatische kustlijn van 

het eiland Santiago. De Caleta Bucanero ofwel Zeeroversbaai is zo 

genoemd naar de Britse zeerovers die er in de 17de en 18de eeuw 

de kust afspeurden naar voedsel (voornamelijk zeeschildpadden) en 

er aanmeerden om hun fregatten op te lappen. Vandaag de dag is de 

inham echter ingenomen door zeeleeuwen, zeeleguanen en verschei-

dene soorten zeevogels die zich nesten op de kliffen en rotspieken. We 

aanschouwen hier opmerkelijke rotsformaties zoals de Olifantenrots en 

de Bisschop. Voor de lunch is er tijd om te snorkelen en een tocht te ma-

ken op de glasbodemboot. Onze volgende stop is aan de tufsteenkust 

Puerto Egas: een van de mooiste plekjes van het eiland. Tijdens onze 

wandeling krijgen we de kans om de geërodeerde landschappen van 

dichtbij te bezichtigen en reigers, scholeksters en misschien zelfs de 

Galápagosbuizerd te spotten. Er is nog tijd om te snorkelen vooraleer 

we terugkeren naar de boot voor het diner. (O,L,D)

Dag 13 GALÁPAGOS: RÁBIDA-EILAND EN BARTOLOMÉ-EILAND

Vandaag begeven we ons na het ontbijt naar het kleine vulkanische 

eiland Rábida, ook gekend als Jerviseiland, net onder Santiago. 

Rábida herbergt een eerder onverwacht landschap. Door het hoge 

ijzergehalte op de bodem zijn de stranden er roodgekleurd. Voor 

de verkenning van het eiland kunnen we kiezen tussen een fasci-

nerende tocht langs de kust met de glasbodemboot of een wande-

ling tot dicht bij een kolonie zeeleeuwen. Hier krijgen we ook de 

kans om zeeleguanen, spotlijsters, gele zangers, de Galápagosduif 

en vinkachtigen te spotten. Met een beetje geluk zien we 

Amerikaanse flamingo’s bij een zoutpan langs het strand. De kust 

van Rábida is de uitgelezen plek om het onderzeese waterleven al 

snorkelend te ontdekken. We lunchen aan boord. Onderweg naar 

het eilandje Bartolomé houden we onze ogen goed open voor als 

er dolfijnen opduiken! Bartolomé is een van de meest gefotogra-

feerde eilandjes uit de Galápagos en schitterde zelfs in de film 

Master and Commander: the Far Side of the World. Het eilandje is 

ook bekend om de kleine kolonie Galápagospinguïns die misschien 

te voorschijn komen tijdens het snorkelen. Even later bespeuren 

we met de glasbodemboot de vulkanische kust bij het Gouden 

Strand met de gekende Pinnacle Rock, een torenhoge lavarots. Te 

land trekken we naar het hoogste punt, waar we beloond worden 

met een ontzagwekkend uitzicht op het archipel. We dineren aan 

boord. (O,L,D)

Dag 14 GALÁPAGOS: GENOVESA-EILAND

Vandaag staat helemaal in het teken van Genovesa. Dit eiland is 

een echt paradijs voor vogelliefhebbers. We beklimmen de Prince 

Phillip’s Steps naar een rotsachtig plateau vol met nazcagenten, 

roodvoet jan-van-genten, fregatvogels en stormvogels. De stormvo-

gels hier zijn uniek, aangezien ze ook overdag vliegen. ’s Avonds 

keren ze terug naar hun nesten om te ontkomen aan de klauwen 

van de Galápagosvelduil. Na de lunch gaan we aan wal bij het 

prachtige witte koraalstrand van de Darwin Bay. Ook de baai is het 

overblijfsel van een ingestorte vulkanische krater die overspoeld 

werd met water. Hier krijgen we de kans voor een duik in het water 

op zoek naar koraalvissen en felgekleurde zeesterren. Daarna is 

het tijd voor een ontspannende wandeling. De steile kliffen rondom 

de baai zijn een broedplaats voor de roodvoet jan-van-gent en de 

nazcagent, maar ook andere zeevogels zoals de roodsnavelkeer-

kringvogel en de zwaluwstaartmeeuw. We genieten hier nog één-

Santa Cruz

Baltra

Genovesa

Rábida

Santiago
Bartolomé

Bachas Beach

Amazone
Quito

Otavalo

Cuenca

Guayaquil

ECUADOR

GALAPAGOS

Cotopaxi NP
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maal van de symfonie aan kust- en zeevogels voor we terug aan 

boord gaan voor het diner. (O,L,D)

OPMERKING
De voorgestelde vaarroute geldt als richtlijn. De kapitein bepaalt wel-
ke route gevolgd wordt. Route en programma variëren naargelang de 
richtlijnen en regulaties van het nationaal park, weersomstandighe-
den, seizoensveranderingen, veiligheidsredenen en de zoektocht naar 
wildleven. Flexibiliteit is dé sleutel tot succes van deze expeditie. 
Tijdens de cruise vinden de wandelingen en zodiacvaarten plaats in 
groepen van max. 16 personen. Dit is steeds onder begeleiding van 
lokale Engelstalige Galápagosgidsen, conform de reglementering van 
het nationaal park.

Dag 15 GALÁPAGOS: SANTA CRUZ-EILAND – QUITO – BRUSSEL

Na het ontbijt gaan we aan land op het eiland Santa Cruz en 

brengen we een bezoek aan het wetenschappelijke centrum 

Charles Darwin, in de baai van Puerto Ayora. Hier worden de 

Galápagosreuzenschildpadden en de landleguanen bestudeerd en 

gekweekt. Hier luisteren we naar een interessante uiteenzetting over 

de verschillende biologische facetten van de eilanden. Daarna sche-

pen we op de luchthaven van Baltra in voor onze retourvlucht naar 

het vasteland. Onderweg genieten we van onze picknicklunch. Bij 

aankomst in Quito checken we meteen in voor onze internationale 

retourvlucht naar Brussel. (O,picknicklunch)

Dag 16 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



E C U A D O R
HOTELS

Dag 1, 6-7 QUITO

JW MARRIOTT HOTEL (*****/°°°°°)

www.jwmarriottquito.com

Dag 2-3-4 AMAZONE

LA SELVA AMAZON ECOLODGE & SPA (nvt/°°°+)

www.laselvajunglelodge.com

Dag 5 OTAVALO

HACIENDA CUSÍN (nvt/°°°+)

www.haciendacusin.com

Dag 8-9 CUENCA

MANSIÓN ALCÁZAR (*****/°°°°+)

www.mansionalcazar.com

Dag 10 GUAYAQUIL

WYNDHAM HOTEL (*****/°°°°°)

www.wyndham.com

Dag 11-12-13-14 GALÁPAGOS-EILANDEN

LA PINTA CRUISEBOOT of SANTA CRUZ II CRUISEBOOT (nvt/nvt)

www.lapintagalapagoscruise.com

www.santacruzgalapagoscruise.com

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Ecuador / °=beoordeling ada

■  Een vaccinatie tegen gele koorts is strikt aanbevolen tot noodza-

kelijk voor een bezoek aan het Amazonegebied. Aangezien we 

tijdens onze rondreis drie nachten in een jungle lodge verblijven, 

is het dan ook ten zeerste aangeraden om hiertegen in te enten. 

Ook voorzorgsmaatregelen tegen malaria worden aanbevolen.

■  Tijdens deze rondreis bezoeken we verschillende gebieden met 

afwisselende klimaten. We raden dan ook aan om kleding mee 

te nemen voor zowel warme dagen als voor kouder weer en 

regen.

■  De route van de Galápagoseilanden kan wijzigen als gevolg van 

beleidsbeslissingen van het Nationaal Park. De nieuwe aangepaste 

route zal dan worden gevolgd.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie beschikt, kan deelnemen aan alle 

excursies en wandelingen die worden voorzien.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kan bijgevolg 

nooit gegarandeerd worden.

■  Deze rondreis verloopt op basis van volpension.

■  Bepaalde excursies, voorziene activiteiten of binnenlandse 

vluchten kunnen gewijzigd worden omwille van veranderende 

weersomstandigheden of het sporadisch in werking treden van 

vulkanen. In dit geval zullen we al het mogelijke doen om de 

reis in de best mogelijke omstandigheden en binnen de voor-

ziene tijdspanne uit te voeren.

■  De markt van Otavalo vindt elke dag plaats, maar is het meest 

impressionant op zaterdag. Voor de EC01 echter was het om-

wille van de vertrekdagen van de Galápagoscruise niet mogelijk 

om ons bezoek op een zaterdag te laten plaatsvinden.
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Tikal

Yaxhá

San Ignacio

Flores

Atitlán

Antigua

Guatemala City

Copán

Livingston

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS 

VLUCHT VAN DE QUETZAL
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 GU03 08.02.18 21.02.18 ■
17 GU04 15.03.18 28.03.18 ■

18 GU01 14.06.18 27.06.18 ♦
18 GU02 06.12.18 19.12.18 ★
18 GU03 28.02.19 13.03.19 ★
18 GU04 21.03.19 03.04.19 ★

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.790
1-persoonskamer: € 5.690

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.090
1-persoonskamer: € 5.890

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20
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Dag 1 BRUSSEL – GUATEMALA CITY

We vertrekken vanuit Brussel naar Guatemala City, of Guate zoals 

de Guatemalteken zeggen. Bij aankomst rijden we meteen naar het 

charmante VISTA REAL HOTEL, waar we dineren en overnachten. (D)

Dag 2 GUATEMALA CITY – COPÁN (HONDURAS)

Na het ontbijt verlaten we de hoofdstad en reizen we richting 

Honduras, met als eindbestemming het dorpje Copán. Langs enkele 

kleine dorpjes met witgekalkte gevels en lemen huisjes, kronkelt, 

klimt en daalt de weg naar El Florido, het grensplaatsje tussen 

Guatemala en Honduras. Telkens als we een van de bergruggen 

passeren, wisselen de prachtige uitzichten elkaar af. Eenmaal het 

bergland achter ons ligt, leidt de weg naar het typische, rustige dorpje 

Copán. Overal zien we hier trotse ‘jinetes’ of ruiters die het dorp te 

paard doorkruisen. Na de lunch lopen we over een prettig wandel-

pad naar het archeologische natuurpark dat een kilometer buiten het 

dorp ligt. Nergens kende de decoratieve kunst van de Maya’s zo’n 

bloei en verfijning als in deze meest zuidelijk gelegen Mayastad. 

Midden in de dichte junglebegroeiing duikt het centrale plein op met 

zijn Acropolis en de Tempel van de Inscripties. Het hoogtepunt is 

de Trap van de Hiërogliefen, een monumentaal bouwwerk waarvan 

de duizenden met inscripties bewerkte blokken het geheim van de 

Mayataal bevatten. Dit uniek monument wordt terecht als een van de 

meest waardevolle bouwwerken uit de Mayabeschaving beschouwd. 

Helaas deden Amerikaanse archeologen door onhandig gebruik de 

trap instorten, waardoor het schrift nog steeds niet kon worden ont-

cijferd. Op het hoofdplein staan verschillende indrukwekkende mono-

lithische monumenten gebeeldhouwd uit vulkanisch gesteente, die de 

heersende krachten van de wereld zouden voorstellen. Hier werden 

de kalender en astronomie geperfectioneerd en vastgelegd in sierlijke 

hiëroglifische kunstvormen. Aansluitend brengen we een bezoek aan 

het Rosa Lila Museum waar we een opmerkelijke en goed bewaard 

gebleven Mayatempel kunnen bewonderen die pas in 1989 ontdekt 

werd. We dineren en overnachten in het eenvoudige, maar typische 

MARINA COPÁN HOTEL. (O,L,D)

Dag 3 COPÁN – QUIRIGUA – LIVINGSTON

Na het ontbijt ruilen we Honduras terug in voor het Guatemalteekse 

laagland en rijden we richting de Caribische kust. Onderweg genieten 

we van een vroege lunch waarna we de Mayastad Quiriguá bezoe-

ken. Die staat net als Copán bekend om zijn imposante stèles of 

pilaren met reliëf. De overeenkomsten tussen de gebeeldhouwde 

monumenten in Copán en Quiriguá zijn niet toevallig. Quiriguá was 

een handelsplaats onder de controle van Copán die in de tweede 

helft van de achtste eeuw rebelleerde en het artistieke niveau van 

Copán probeerde te overtreffen. Deze archeologische zone ligt in een 

prachtig stukje tropisch bos dat we in dit bananengebied eigenlijk niet 

verwachten.Na dit unieke bezoek rijden we verder naar Río Dulce. 

Daar schepen we in richting Livingston, een prachtig Caribisch dorpje, 

waar we dineren en overnachten in het charmante VILLA CARIBE 

HOTEL (O,L,D)

Dag 4 LIVINGSTON – RÍO DULCE – TIKAL

Na het ontbijt maken we kennis met de lokale bevolking, de 

Garífunas, die erg trots zijn op hun tradities, muziek en typische ge-

rechten. Een wandeling door het tweehonderd jaar oude Livingston 

neemt ons mee langs vrolijk geschilderde houten huisjes, vissers-

sloepen en wuivende kokospalmen. Reggaemuziek klinkt achter de 

geveltjes waar mannen in hun hangmatten geduldig wachten op wat 

de dag zal brengen. Ooit was Livingston de belangrijkste haven van 

de Caraïben. Even later ontdekken we de fauna en flora van de streek 

vanop de Río Dulce-rivier. Het overheersend groene decor van de 

weelderige tropische natuur zal vandaag niemand onberoerd laten. 

We dobberen tussen de mangrovebomen die over het water hangen. 

Aan de oevers van de ‘Zoete Rivier’ nestelen zich kleine dorpjes van 

de Kekchí Maya’s. Met hun prauwen varen ze de rivier op om te 

vissen. We varen langs het fort van San Felipe verder naar Río Dulce, 

waar we genieten van een typisch Caribische lunch. In de namiddag 

vertrekken we naar de streek van Peten, waar Tikal verborgen ligt in 

de wazige nevel van het regenwoud. We dineren en verblijven in het 

idyllische VILLA MAYA HOTEL, vlakbij een lagune. (O,L,D)

Dag 5 TIKAL – XUNANTUNICH – SAN IGNACIO (BELIZE)

Vandaag wacht ons een bezoek aan Xunantunich, een Mayasite die 

zich net voorbij de grens met Guatemala bevindt. Deze Mayastad 

ligt midden in het heuvellandschap van Belize. De hoofdpiramide El 

Castillo rijst 40 m boven de centrale plaza uit en vanop de top van 

de tempel hebben we een prachtig uitzicht. Een schitterende strook 

stucwerk op de lager gelegen tempel toont ons de oorspronkelijke 

pracht van deze piramidetempel en de rijkdom van Xunantunich. Aan 

de oostzijde van de site zien we de imposante kop van de Zonnegod, 

voorgesteld als een masker met grote oren en omringd door my-

thologische en astronomische symbolen. Na het bezoek aan deze 

eeuwenoude stad rijden we richting San Ignacio. Dit dorpje wordt 

ook wel ‘Cayo’ genoemd en ligt in de dichtbegroeide vallei van de 

Macalrivier. We nemen onze intrek in de prachtige CHAA CREEK 

COULEUR LOCALE
Authentieke markten

Kleurrijke traditionele volkeren

De leefwereld van de Garífunas

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Hoogtepunt van de Mayabeeldhouwkunst: Copán

De meest imposante Mayastad: Tikal

Voormalig centrum van het Mayarijk: Caracol per 4x4

Koloniale architectuur in Antigua

PRACHTIGE NATUUR
Caribische atmosfeer in Livingston

De mystieke jungle van Copán en Tikal

Tropische pracht in Belize

Het helblauwe Atitlán meer

Wandeling naar de Pacaya vulkaan

EXCLUSIEF
Unieke overnachting in het regenwoud

VOLPENSION

NIEUW!
Bezoek aan de Mayasite Quiriguá
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LODGE, gelegen in het regenwoud. In de namiddag kunnen we ge-

nieten van de faciliteiten van de lodge of een wandeling maken in 

de omgeving. Na het diner trekken we de stapschoenen aan om de 

jungle te zien ontwaken tijdens onze nachtwandeling. Met een beetje 

geluk spotten we enkele exotische junglebewoners. We overnachten 

in de lodge. (O,L,D)

Dag 6 SAN IGNACIO: CARACOL

Vandaag trekken we als pioniers per jeep op exploratietocht naar de 

indrukwekkende Mayasite Caracol. Gelegen in de diepe jungle van 

het Chiquibulreservaat, is dit de grootste Mayastad in Belize en een 

van de grootste ter wereld. De 88 km² grote site is volledig overwoe-

kerd door de jungle. Geen wonder dat archeologen hier nog steeds 

nieuwe ontdekkingen doen over de bouwkunst, cultuur en geschiede-

nis van de Maya’s. We genieten van onze picknicklunch. Vanwege 

de afgelegen ligging is Caracol pas vrij laat ontdekt in 1937. Het 

meest indrukwekkende deel van de ruïnes is de Canaatempel of 

Hemelpaleis. Deze 42 m hoge piramidetempel, prachtig gelegen in 

de schaduw van het regenwoud, lijkt bijna echt de hemel te raken. 

De omvang van de tempel is werkelijk imposant, net als de tientallen 

tempels en paleizen op de verschillende platforms van de piramide. 

De ongerepte natuur van de regio, de dichtbegroeide heuvels en de 

talrijke dieren doen ons met een goed gevoel terugkeren naar onze 

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

Dag 7 SAN IGNACIO – YAXHÁ – TIKAL

Na het ontbijt maken we tijdens een wandeling kennis met de me-

dicinale planten en kruiden die gebruikt werden in de geneeskunde 

van de traditionele Maya’s. Ze waren meesters in het aanwenden 

van de natuurlijke bronnen van de jungle voor hun praktische en 

medische behoeften. We zien hier onder andere wijnstokken die 

drinkbaar water kunnen opslaan en planten die bloed reinigen. Na 

deze verrijkende wandeling keren we terug naar het Guatemalteekse 

laagland. We lunchen nabij het archeologische park van Yaxhá, wat 

‘blauwgroen water’ betekent. Yaxhá verwijst naar het meer ‘Lago 

Yaxhá’ waarlangs de Maya’s honderden jaren geleden hun indruk-

wekkende nederzetting bouwden. De site ligt compleet verscholen in 

de jungle, waardoor archeologen nog steeds druk bezig zijn met het 
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blootleggen van de resterende structuren. We bezoeken de verschil-

lende tempelcomplexen en wandelen langs de rituele boulevards tot 

aan de Acropolis. Vanop de hoofdtempel hebben we een prachtig 

uitzicht op het meer van Yaxhá. We dineren en overnachten in de 

JUNGLE LODGE, uniek en gunstig gelegen op 100 m van de hoofdin-

gang van het Tikal National Park. (O, L, D)

Dag 8 TIKAL – FLORES – GUATEMALA CITY

Als het einde van de nacht nadert, wandelen we naar het imposante 

archeologische park van Tikal, Unesco Werelderfgoed en bakermat 

van de Mayabeschaving. Middenin de alles overwoekerende jungle 

liggen hier zo’n drieduizend Mayatempels verscholen. Tikal is dan 

ook de grootste Mayastad die ooit werd gebouwd. Eeuwenlang re-

geerden hier ‘halach uinics’ of waarachtige mannen. Wanneer we de 

top van de tempel bereiken en de eerste zonnestralen de mystieke 

stad goudrozig kleuren, krijgen we een impressie van het uitzicht 

dat de Mayapriesters elke ochtend voorgeschoteld kregen. We keren 

terug naar de lodge voor het ontbijt. Vervolgens brengen we een 

uitgebreid bezoek aan Tikal. We wandelen langsheen begroeide tem-

pels en paleizen, die de gulzige jungle al meer dan duizend jaar ge-

trotseerd hebben. Enorme terrassen torenen uit boven een agressief 

groene begroeiing en dragen majestueuze tempels, die hoog boven 

de boomkruinen uitsteken. Via het grote ceremoniële plein met de 

indrukwekkende tempels van de Maskers en van de Jaguar, leidt 

het pad naar de noordelijke Acropolis met zijn grote gebeeldhouwde 

maskers. Het absolute hoogtepunt van de site zijn de indrukwek-

kende paleizen van de centrale Acropolis, die de voortwoekerende 

jungle wonderbaarlijk hebben overleefd. Tijdens de lunch genieten 

we van een wirwar aan geluiden van cicaden en krekels. Na deze 

onvergetelijke ervaring nemen we een korte binnenlandse vlucht van 

Flores naar Guatemala City. We dineren in een lokaal restaurant en 

overnachten in het VISTA REAL HOTEL. (O,L,D)

Dag 9 GUATEMALA CITY – ATITLÁN

Na het ontbijt starten we de dag met een bezoek aan het interes-

sante Popol Vuh museum, genoemd naar een van de weinige docu-

menten van de Maya’s die bewaard zijn gebleven. Verdeeld over een 

zevental zalen wordt een mooie collectie precolumbiaanse keramiek 

en beeldhouwwerken, koloniale en folkloristische kunst tentoon-

gesteld. Doordat zowel de klassieke Mayaperiode als de koloniale 

tijd aan bod komt, wordt ook de interessante vermenging van de 

Spaanse- en Mayatraditie hier zichtbaar. Na deze boeiende inleiding 

in de Mayawereld rijden we naar onze eindbestemming van de dag: 

Atitlán, beroemd voor zijn kratermeer. We logeren in het gezellige en 

mooi gelegen POSADA DON RODRIGO, waar we ook dineren. (O,L,D)

Dag 10 ATITLÁN

Onder het waakzaam oog van de drie imposante omringende vul-

kanen, varen we na het ontbijt de indigospiegel van het beroemde 

meer Atitlán op. Onmiddellijk wordt duidelijk waarom dit meer als 

een van de mooiste ter wereld wordt beschouwd. Langs de steile, 

dichtbegroeide en zachtgroene oevers duiken traditionele dorpjes op. 

Elk dorp heeft zijn eigen aloude, meestal kleurrijke klederdracht. In 

sommige dorpen dragen de vrouwen een bijzonder hoofddeksel dat 

bestaat uit een lange band die om het haar en het hoofd wordt ge-

bonden. Onze eerste halte wordt San Antonio, bekend om zijn kera-

miek. Daarna varen we verder het meer op naar San Juan La Laguna, 

een authentiek en kleurrijk Tzutuhildorp waar de witte en paarse 

hoofdtonen van de typische kledij in het oog springen. We lunchen 

bij een traditionele Mayafamilie. Santa Catarina is een ander dorpje 

rijk aan tradities. Hier dragen de mannen geborduurde broeken en de 

vrouwen dragen er turkooizen ‘huipiles’, hemdjes met pofmouwtjes 

en een wikkelrok of ‘refajo’. In de late namiddag varen we terug naar 

het hotel, waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 11 ATITLÁN – ANTIGUA

Na het ontbijt verlaten we Atitlán en gaan we naar het Cackchiquel 

dorpje San Juan Comalapa. Hier wonen we een live optreden bij van 

enkele marimbamuzikanten, proeven we van een lokale alcoholische 

specialiteit en genieten we van de lunch. Vervolgens rijden we over 

een bergkam van het westelijke hoogland naar het koloniale stadje 

Antigua. De mooiste koloniale architectuur van heel Latijns-Amerika 

komt hier tot uiting in de vele patio’s, kleurrijke tuinen met prach-

tige bloemen, centrale wasplaatsen op de marktpleintjes en lichtgele 

arcadebogen die de smalle straatjes overspannen. Hoewel een aard-

beving de hele stad verwoestte, zijn de ruïnes van de kerken on-

veranderd bewaard gebleven. Een wandeling doorheen de koloniale 

straatjes van Antigua staat op het programma. We flaneren langs 

Spaanse herenhuizen en barokke kloosters. Enkele architecturale 

pareltjes zijn La Universidad de San Carlos, de oudste universiteit 

van Midden-Amerika en de imposante kathedraal van Mercedes. We 

verblijven hier in het karaktervolle EL CONVENTO BOUTIQUE HOTEL, 

waar we ook dineren. (O,L,D) 

Dag 12  PACAYA

Na het ontbijt vertrekken we naar de majestueuze, nog steeds ac-

tieve vulkaan Pacaya. We trekken onze stapschoenen aan om de 

unieke omgeving te verkennen en wandelen omhoog naar de krater-

wand. Vanop de hoogvlakte genieten we van een spectaculair uitzicht 

over het meer van Atitlán, de steden Antigua en Guatemala City en 

de schitterende vulkanische omgeving. Hier en daar zien we stoom 

ontsnappen uit de aardkorst en bewonderen we de kleuren van de 

vulkanische stenen. Daarna rijden we naar de thermen van Santa 

Teresita waar we genieten van onze lunch en de weldadige warm-

waterbaden. Vervolgens keren we terug naar het hotel om ons op te 

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

Dag 13 ANTIGUA – GUATEMALA CITY – BRUSSEL

Na het ontbijt hebben we nog even de tijd om de gezellige winkeltjes 

rondom de markt te ontdekken. We lunchen in een traditioneel res-

taurant. Daarna nemen we de transfer naar Guatemala City voor de 

terugvlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 14 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 1, 8 GUATEMALA CITY

VISTA REAL HOTEL (*****/°°°°°)

www.vistareal.com

Dag 2 COPÁN (HONDURAS)

MARINA COPÁN HOTEL (nvt/°°°°)

www.hotelmarinacopan.com

Dag 3 LIVINGSTON

VILLA CARIBE (****/°°°)

www.villasdeguatemala.com

Dag 4 TIKAL

VILLA MAYA (****/°°°)

www.villasdeguatemala.com

Dag 5-6 SAN IGNACIO (BELIZE)  

CHAA CREEK LODGE (nvt/°°°°)

www.chaacreek.com

Dag 7 TIKAL

JUNGLE LODGE (nvt/°°°)

www.junglelodgetikal.com

Dag 9-10 ATITLÁN

POSADA DON RODRIGO (***+/°°°+)

www.posadadedonrodrigo.com

Dag 11-12 ANTIGUA

EL CONVENTO BOUTIQUE HOTEL (*****/°°°°°)

www.elconventoantigua.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Deze rondreis laat ons kennismaken met een enorme verscheiden-

heid aan natuur, cultuur en volkeren.

■  Guatemala heeft sfeervolle, kleinere hotels, die vaak in oude kloos-

ters 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 de unieke jungle lodge Chaa Creek, in Tikal in de 

sfeervolle Jungle Lodge.

■  Voor ons bezoek aan Belize en Yaxhá stappen we aan de grens 

over in kleinere busjes. Door de staat van de weg is het immers 

onmogelijk om een grote bus te gebruiken.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie beschikt, kan deelnemen aan alle excur-

sies en wandelingen die worden georganiseerd. We raden aan een 

zaklamp mee te nemen voor de nachtwandelingen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.

■  Voor het verblijf in Livingston dienen we een aparte zachte reistas 

mee te nemen. De hoofdbagage wordt naar Villa Maya gebracht.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Guatemala & Belize / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  van/

naar Brussel

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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Delhi

Varanasi

Khajuraho

Agra

Orchha
Jaipur

Udaipur

Joathpur
Deogarh

INDIA 

KANTWERK IN STEEN
17-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 DK04 02.02.18 18.02.18 ■
17 DK05 23.02.18 11.03.18 ■
17 DK06 30.03.18 15.04.18 ■

18 DK01 05.10.18 21.10.18 ♦
18 DK02 26.10.18 11.11.18 ♦
18 DK03 16.11.18 02.12.18 ♦
18 DK04 01.02.19 17.02.19 ♦
18 DK05 22.02.19 10.03.19 ♦
18 DK06 05.04.19 21.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.990
1-persoonskamer: € 6.190
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I N D I A

Dag 1 BRUSSEL – DELHI

We vertrekken vanuit Brussel naar Delhi. Bij aankomst in Delhi ne-

men we de transfer naar THE GRAND voor de overnachting. 

Dag 2 DELHI

Na het ontbijt rijden we naar het oude stadsdeel van Delhi. We 

passeren het Rode Fort of de Citadel van Shahjahanabad, tot bij 

de Jama Masjid: een indrukwekkende moskee. Opgetrokken in de 

17de eeuw, is dit vandaag de grootste bidplaats voor moslims in 

de Indiase hoofdstad. Hier kunnen tijdens de bidstonden meer dan 

25.000 gelovigen plaatsnemen. De ranke minaretten pronken boven 

de oude stad waar dagelijks een onvoorstelbare drukte heerst. Auto’s, 

taxi’s, bussen, riksja’s en allerlei opvallende voertuigen zorgen voor 

een chaotische sfeer. We wandelen door de smalle straatjes langs de 

Chandni Chowk en bevinden ons al snel midden in de levendige oude 

stad, waar we getuige zijn van de verkoopspraktijken van Indiase 

zakenlui. Allerlei ambachtelijke ateliers staan met de poorten open 

en zijn in volle bedrijvigheid. Hier vinden we eethuisjes naast winkel-

tjes en straatventers tussen leurders met allerhande koopwaren. We 

genieten van een snacklunch in een lokaal restaurant. ‘s Namiddags 

brengen we een bezoek aan het nieuwe Delhi, ontworpen en ge-

bouwd omstreeks 1920 door de Britse architect Sir Edwin Landseer 

Luytens. Op dat moment was de Engelse koloniale overheersing op 

zijn absolute hoogtepunt. We rijden naar de Rajpath, de ceremoniële 

laan die ons langs de India Gate, de presidentiële residentie en het 

parlementsgebouw voert. Her en der staan kleine paleizen van maha-

radja’s en regionale residenties tussen parken en weelderige tuinen. 

In dit stadsdeel bezoeken we het praalgraf van Humayun, de tweede 

Mughal keizer. Dit in rode zandsteen opgetrokken grafmonument 

uit de 16de eeuw bevat alle stijlelementen die we later ook in de 

prachtige Taj Mahal zullen terugvinden. We dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 3 DELHI – AMRITSAR

Vroeg uit de veren vandaag! Na een kop koffie of thee begeven we 

ons naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Amritsar, 

hoofdstad van de deelstaat Punjab. De stad werd in 1579 gesticht 

en betekent letterlijk ‘vijver van ambrozijn’. Vandaag bezoeken 

we het eeuwenoude spirituele en culturele centrum van de sikh-

gemeenschap: de Gouden Tempel. Omgeven door een labyrint van 

kleine straatjes en beschut door witmarmeren paleizen drijft het 

Allerheiligste als een gouden schrijn op een smetteloze waterpartij. 

Maar liefst 400 kg goud werd op de koepel van de dom aange-

bracht. Vrijwilligers serveren gratis maaltijden aan iedereen die zich 

hier aanbiedt. De vier toegangspoorten, gericht naar de vier wind-

richtingen, benadrukken het belang van openheid en tolerantie. 

Voor de sikhs bestaat geen kastensysteem en reizigers van overal 

ter wereld zijn hier welkom. Naast de tempel staat de Akal Takht of 

de Onsterfelijke Troon, de hoogste zetel van de sikh-autoriteiten en 

tegelijk een wapenopslagplaats. Het leven in de tempel gaat dag en 

nacht onverminderd door. Belangrijk zijn de processies die Het Boek, 

de Guru Granth Sahib, ‘s ochtends naar de bidplaats en ‘s avonds 

naar een rustzaal brengen. De Gouden Tempel van Amritsar behoort 

stellig tot de mooiste gebouwen van India. Na zonsondergang baadt 

hij in een feeërieke verlichting. We lunchen in het hotel. Indien de tijd 

het ons toelaat wonen we samen met talloze Indiase bezoekers en 

pelgrims de dagelijkse sluiting van de grens met Pakistan bij aan de 

Wagah grens. Hier viert het nationalisme hoogtij en al schreeuwend: 

Hindusthan zindabad of India zal overwinnen, getuigen de aanwezi-

gen hun nationale trots. We nemen onze intrek in het HYATT HOTEL, 

waar we ook dineren. (L,D)

Dag 4 AMRITSAR – DELHI – UDAIPUR

Na het ontbijt nemen we een binnenlandse vlucht naar Delhi, waar we 

aansluitend verder vliegen naar Udaipur, de meest romantische stad 

van Rajasthan. Udaipur wordt in de volksmond de witte stad genoemd 

en is idyllisch gelegen in een vallei, omringd door de Aravalli heuvels. 

De bonte kleuren steken schril af tegen de witte wanden van de huizen. 

Ze maken van deze woestijnstad een oase van kleur in een kaal en 

dor landschap. Indien de weersomstandigheden het toelaten maken 

we een ontspannende boottocht op het Pichola meer. Hierna rijden 

we naar het mooie TRIDENT HOTEL voor ons diner en de overnachting. 

(O,D)

Dag 5 UDAIPUR

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de interessante Jagdish 

tempel, gewijd aan de heerser van het universum, een reïncarnatie 

van Vishnu. Hierna brengt een korte wandeling door een levendig 

deel van de stad ons tot bij het grootse City Palace dat de hele 

stad domineert. Dit uit marmer en graniet opgetrokken paleis is 

grotendeels tot museum omgebouwd, maar de huidige maharadja 

heeft er nog zijn private vertrekken. We verkennen deze doolhof 

van vertrekken, binnenplaatsen en smalle gangetjes en ontdekken 

prachtige fresco’s in miniatuurstijl en felgekleurd glazen inlegwerk. 

Hierna genieten we van de lunch in een lokaal restaurant. In de 

namiddag rijden we noordwaarts naar het dorpje Nagda, waar de 

tempel van Saas-Bahu ons zal bekoren door zijn mooi uitgesneden 

steenwerk. In het nabijgelegen Kailashpuri liggen niet minder dan 

108 tempels omringd door een hoge verdedigingsmuur. Het complex 

is gekend als de Shi Eklingi tempel dat sinds de oudheid een heilige 

plaats is gewijd aan Shiva. We nemen een kijkje in het levendige 

complex. We keren terug naar Udaipur. We dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

BLIKVANGERS
Sikhs & Gouden Tempel van Amritsar

Jain architectuur: Mount Abu & Ranakpur

Rituele hindoe offerandes te Varanasi

Gezellige drukte van Delhi

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Parels van Rajasthan: Udaipur & Jaipur

Betoverende Taj Mahal

Balladen in steen: Khajuraho

Mughal architectuur: Fatehpur Sikri 

NATUUR
Natuurtochten naar de Indiase tijger

Afwisselende landschappen

VOLPENSION 
Uitgezonderd het ontbijt op dag drie en de lunch op dag vier
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K A N T W E R K  I N  S T E E N

Dag 6 UDAIPUR – MOUNT ABU

Na het ontbijt rijden we vandaag naar Mount Abu, een mooi en 

vruchtbaar natuurgebied met beboste heuvels, dat met zijn koel 

en aangenaam klimaat een geliefd vakantieoord is. Bij aankomst 

nemen we onze intrek in het mooie PALACE HOTEL. Na de lunch 

bezoeken we de Dilwaratempels, het belangrijkste pelgrimsoord van 

de jain. De silavats of beeldhouwers hebben het witte marmer op een 

ongelooflijke manier gemanipuleerd. Hoewel de gebouwen er aan 

de buitenkant eerder sober uitzien, zijn de binnenwanden en zuilen 

en zelfs de zoldering tot in de kleinste details uitgewerkt, net zoals 

kantwerk in steen. Rondom de tempels zitten de tirthankhara of go-

denbeelden statig voor zich uit te staren. We dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 7 MOUNT ABU – RANAKPUR – DEOGARH

Na het ontbijt rijden we naar Deogarh. Kort na de middag brengen 

we een bezoek aan Ranakpur. Deze site, gelegen in de heuvels van 

Aravalli, is een van de belangrijkste centra van de jains en bijgevolg 

een bekend pelgrimsoord. Hier bewonderen we in een serene sfeer 

de befaamde jain tempel, opgetrokken uit ragfijn bewerkte witte 

marmer. Tijdens de 15de eeuw werd rond een centraal schrijn een 

complex van open koertjes en kamertjes ontworpen, omgeven door 

een woud van 1.444 minutieus bewerkte zuilen. Geen twee zijn 

aan elkaar gelijk. Alle zuilen zijn prachtig versierd met mythologi-

sche figuren en bloemmotieven. Na de lunch in een lokaal restaurant 

rijden we door naar Deogarh, waar we verblijven in het eenvoudige 

heritage hotel DEOGARH MAHAL. We dineren en overnachten in het 

hotel. (O,L,D)

Dag 8 DEOGARH – JAIPUR

Na het ontbijt rijden we naar Jaipur, de roze stad. De stad dankt haar 

naam aan de rozerode kleur van zandsteen waaruit de huizen zijn 

opgetrokken. We lunchen in een lokaal restaurant. Naarmate we onze 

eindbestemming van de dag naderen, neemt de drukte toe. Het aantal 

inwoners van deze bruisende stad wordt inmiddels geschat op meer 

dan zes miljoen. Bij aankomst betrekken we de kamers in het TAJ JAI 

MAHAL PALACE. In de late namiddag verkennen we de kleurijke bazaar. 

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

Dag 9 JAIPUR: AMBER 

Na het ontbijt vertrekken we naar het Amber fort, net buiten Jaipur. 

Hier wacht ons een subliem voorbeeld van Rajput architectuur. De ver-

trekken van de maharadja zijn rijkelijk versierd met ingelegd ivoor, 

spiegelende caissondecoratie, stucwerk en lambriseringen vervaardigd 

uit marmer. We komen er eveneens meer te weten over het leven van 

de haremvrouwen. We rijden terug naar Jaipur waar we lunchen in een 

oorspronkelijke haveli. ‘s Namiddags verkennen we de stad. Jaipur is 

van oudsher een niet te stillen handelscentrum met tussen de ontelbare 

stalletjes en winkeltjes het statige City Palace, nog steeds gedeeltelijk 

bewoond door de maharadja. Elementen van Rajput en Mughal archi-

tectuur vloeien er samen tot een prachtig geheel. Vervolgens bezoeken 

we de Jantar Mantar, de grootste natuurstenen sterrenwacht ter we-

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

Dag 10 JAIPUR – RANTHAMBORE NATIONAAL PARK

Vandaag genieten we weer van een heerlijk ontbijt. Voor we naar 

Ranthambore rijden, stoppen we voor de Hawa Mahal of het Paleis 

der Winden. Via de façade van dit eigenaardige bouwwerk konden 

de vrouwen van de maharadja destijds het leven op straat en de 

koninklijke processies gadeslaan. Nadien zetten we onze weg verder 

naar het Nationaal Park Ranthambore. Dit park werd ongeveer veer-

tig jaar geleden als nationaal park uitgeroepen en geldt als een van 

de meest geslaagde projecten van natuurbehoud in India. Het land-

schap heeft zich in zijn oorspronkelijke staat hersteld en bestaat nu 

vooral uit open groenvlaktes afgewisseld met hoog doornig struikge-

was. Zo kunnen we de dieren gemakkelijk waarnemen tijdens onze 

tochten. Axisherten, Indiase gazellen, jakhalzen, hyena’s, caracals, 

junglekatten en zelfs luipaarden worden regelmatig verrast tussen de 

begroeiing. Het park is echter vooral bekend voor de observatie van 

de zeldzame Indiase tijger. De populatie tijgers is hier opnieuw toe-

genomen en de open vlaktes aan de drinkpoelen vergemakkelijken 

de kans om deze indrukwekkende jager op de gevoelige plaat vast 

te leggen. De grote variatie aan vogels bewijst dat hier ook een rijke 

flora voorkomt. In dit park, uitgestrekt tussen de Aravalli heuvels, 

vertrekken we deze namiddag op een boeiende natuurtocht. We ver-

blijven in het heritage paleis NAHARGARH FORT. Van alle maaltijden 

genieten we telkens in het hotel. (O,L,D) 



I N D I A
Dag 11 RANTHAMBORE NP – FATEHPUR SIKRI – AGRA

Na een vroeg ontbijt vertrekken we opnieuw op een safari in het nati-

onaal park. Vervolgens rijden we naar Agra per bus. Onderweg genie-

ten we van een picknicklunch en bezoeken we de verlaten stad van 

Fatehpur Sikri. Deze 16de-eeuwse zandstenen hoofdstad van keizer 

Akbar is onwaarschijnlijk goed bewaard gebleven. Even plots als de 

keizer de stad liet bouwen, is hij er ook weer weggetrokken, gedwon-

gen door watergebrek. Er is gelukkig veel intact gebleven, waardoor 

we er een uitgelezen staaltje Mughal architectuur kunnen bewonderen. 

We wandelen door de verlaten straten van deze immense spookstad, 

waar de keizer nog bijna tastbaar aanwezig is. Hierna rijden we verder 

naar Agra. We dineren en overnachten in het TRIDENT HOTEL. (O,L,D)

Dag 12 AGRA

Vroeg in de ochtend bezoeken we dé parel van de islamitische ar-

chitectuur, de Taj Mahal. Deze droom van marmer werd in de 17de 

eeuw als mausoleum gebouwd in opdracht van Mughal-vorst Shah 

Jahan voor zijn geliefde echtgenote. Niet minder dan twintigduizend 

bouwlieden werden ingezet en beroemde kunstenaars verfijnden het 

megalomane kunstwerk. De geraffineerde techniek van inlegwerk in 

marmer is sinds de bouw van de Taj onveranderd gebleven. Na het 

ontbijt in het hotel bezoeken we het indrukwekkende Rode Fort. 

De massieve muren van zandsteen die in de 16de eeuw werden 

opgetrokken, verbergen een immens paleis met talrijke kamers, ver-

trekken, appartementen, residenties, gesloten tuinen en verborgen 

waterplaatsen. Met elegante zuilen en versierde bogen vloeien hier 

hindoeïstische en islamitische tradities samen in een architecturaal 

spel van pracht en praal. We keren terug naar het hotel voor de lunch 

en in de namiddag brengen we een bezoek aan de graftombe van 

Itmad-ud-Daulah, de schatmeester van het Mughal rijk. Deze tombe 

wordt vaak omschreven als een marmeren juwelenkistje dankzij haar 

fraaie combinatie van wit marmer, gekleurd mozaïek, ingelegde na-

tuursteen en opengewerkte schermen. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 13 AGRA – JHANSI – ORCHHA 

Na het ontbijt in het hotel rijden we naar het treinstation van Agra. 

Daarna voert de Shatabdhi Express ons in een goede drie uur tijd naar 

Jhansi. Vervolgens rijden we met de bus verder naar het middeleeuw-

se stadje Orchha waar we genieten van de lunch in het  AMAR MAHAL 

RESORT. Orccha, gelegen in een beschutte bocht van de Betwa rivier, 

ademt een unieke sfeer uit. We wandelen er door het Jehangir paleis 

met zijn mooie muurschilderingen en houden halte aan de cenotafen 

van de raja’s van de Bundela dynastie. Gedurende 250 jaar bracht 

hun cultuur tientallen imposante residenties en tempels voort. We 

dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 14 ORCHHA – KHAJURAHO

We rijden na het ontbijt door naar Khajuraho. Vierhonderd jaar lang 

was dit de hoofdstad van de Chandelas. Deze dynastie, volgens een 

legende genoemd naar de zoon die de maan of chandra bij een lief-

tallige prinses had verwekt, kende een ongeëvenaard hoogtepunt van 

macht en invloed gedurende de 10de en de 11de eeuw. In totaal 

werden hier niet minder dan 85 tempels opgetrokken die in de loop 

der tijden verloren raakten en pas in 1839 toevallig door een Engelse 

legeringenieur zijn ontdekt. Vandaag behoren die tempels tot de 

mooiste monumenten uit de middeleeuwse bouwkunst. We lunchen 

in het RADISSON JASS HOTEL. In de namiddag bezoeken we het oos-

telijke tempelcomplex. Apsara’s of hemelse danseressen, veelarmige 

goden en mythologische dieren staan afgebeeld in lange friezen die 

de tempelmuren sieren als een ballade in steen. We dineren en over-

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

Dag 15 KHAJURAHO – VARANASI

Na het ontbijt trekken we naar het indrukwekkende westelijke 

tempeldomein. Iedere bezoeker wordt hier overweldigd door de 

erotische taferelen op de tempelfrontons, die tot de mooiste cre-

aties behoren ooit door de mens gebeeldhouwd. De symbolische 

betekenis gaat terug op het overwinnen van de begeerte op weg 

naar de bevrijding van de ziel. We genieten van een vroege lunch 

in het hotel en rijden vervolgens naar de luchthaven voor een korte 

binnenlandse vlucht naar Varanasi. Bij aankomst in Varanasi rijden 

we naar THE GATEWAY. ‘s Namiddags maken we een ontspannende 

riksjatocht door een levendig deel van een van de oudste steden 

ter wereld en tegelijk de meest heilige plaats voor de hindoes. Die 

komen dagelijks uit alle hoeken van de wereld om zich in de heilige 

Gangesstroom te baden, er te bidden en te offeren. De naam Stad 

van het Spirituele Licht is dan ook zeer toepasselijk op deze be-

langrijke bidplaats waar de maalstroom van pelgrims, op zoek naar 

spirituele verlossing, onophoudelijk van en naar de rivier trekt. Hier 

word je geconfronteerd met alle facetten van het bestaan. Na het 

bijwonen van het avondritueel aan de ghats keren we terug naar het 

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

Dag 16 VARANASI – DELHI – BRUSSEL

Vandaag trekken we zeer vroeg naar de oever van de Ganges om 

de rituele gebruiken van de pelgrims gade te slaan. Bij momenten 

komen massa’s gelovigen in een chaotisch gebeuren naar de ghats. 

Vanuit een bootje kunnen we meemaken hoe de rituele reinigingen 

verlopen. De meest opvallende van alle rituelen zijn vanzelfsprekend 

de handelingen rond de overledenen. Ouderlingen slijten hier hun 

laatste dagen, omdat sterven in Varanasi een einde maakt aan de 

eeuwige kringloop van leven en dood. Crematies volgen elkaar dan 

ook op langs de oever, terwijl de assen van de overledenen aan de 

Ganges worden toevertrouwd. Zo toont het leven van de orthodoxe 

hindoes zich in al zijn aspecten. Het rituele gedeelte vindt ‘s morgens 

plaats en het spirituele ‘s avonds. Met onze korte stadswandeling 

zien we deze historische stad dan ook stilaan ontwaken. Bij terug-

keer genieten we van het ontbijt en is er nog even tijd om van het 

hotel te genieten. We lunchen in het hotel. Aansluitend vertrekken 

we naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Delhi. Bij 

aankomst rijden we naar THE GRAND, waar we enkele kamers tot 

onze beschikking hebben om ons even op te frissen en voor te be-

reiden op de terugvlucht. Van het afscheidsdiner genieten we in het 

hotel. We nemen de transfer naar de luchthaven voor ons vertrek 

vanuit Delhi naar Brussel. Alle maaltijden en drank aan boord zijn 

inbegrepen. (O,L,D)

Dag 17 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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I N D I A

HOTELS

Dag 1-2 NEW DELHI

THE GRAND (*****/°°°°°)

www.thegrandnewdelhi.com

Dag 3 AMRITSAR 

HYATT HOTEL (*****/°°°°)

www.amritsar.hyatthotels.hyatt.com

Dag 4-5 UDAIPUR 

TRIDENT HOTEL (****/°°°°)

www.tridenthotels.com

Dag 6 MOUNT ABU

PALACE HOTEL (nvt/°°°°)

www.palacehotelbikanerhouse.com

Dag 7 DEOGARH 

DEOGARH MAHAL (nvt/°°°)

www.deogarhmahal.com

Dag 8-9 JAIPUR 

TAJ JAI MAHAL PALACE (****/°°°°)

www.tajhotels.com

Dag 10 RANTHAMBORE

NAHARGARH FORT (nvt/°°°+)

www.nahargarh.com

Dag 11-12 AGRA 

TRIDENT HOTEL (****/°°°°)

www.tridenthotels.com

Dag 13 ORCHHA

AMAR MAHAL RESORT (nvt/°°°)

www.amarmahal.com

Dag 14 KHAJURAHO

RADISSON JASS HOTEL(****/°°°+)

www.radisson.com

Dag 15 VARANASI

THE GATEWAY (*****/°°°°)

www.thegatewayhotels.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  De nadruk van deze rondreis ligt op de sterk afwisselende culturen, 

de veelzijdige historische monumenten en de natuur.

■  We verblijven in zorgvuldig geselecteerde eersteklashotels, maar 

een aantal overnachtingen vinden plaats in vroeger of nog steeds 

dienstdoende maharadja paleizen. De eenvoudige kamers in deze 

paleizen kunnen onderling verschillen van omvang, maar de sfeer is 

onvergetelijk en bezorgt ons die unieke anders dan anders ervaring!

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

garanderen.

■  Deze afwisselende rondreis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelne-

men aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.

■  De reis verloopt op basis van volpension, behalve het ontbijt op 

dag drie en de lunch op dag vier. 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. 

■  Graag wijzen we erop dat India een immens continent op zich is. 

Met het oog op ons comfort worden verre binnenlandse verplaat-

singen, waar mogelijk, per vliegtuig gemaakt. Ook vermoeiende 

nachtelijke treinritten worden vermeden. Dit alles neemt niet weg 

dat bepaalde trajecten, hoe interessant ook, toch vrij lang zijn. 

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie India / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



I ND I A  ZOMER
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Delhi

Varanasi

Khajuraho

Agra

Orchha
Jaipur

Udaipur

Jodhpur
Deogarh

INDIA 

MOGHULS & MAHARADJA’S
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 DS01 28.06.18 13.07.18 ♦
18 DS02 12.07.18 27.07.18 ♦
18 DS03 09.08.18 24.08.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 3.990
1-persoonskamer: € 4.840
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I N D I A  Z O M E R

Dag 1 BRUSSEL – DELHI

We vertrekken vanuit Brussel naar Delhi. Bij onze aankomst in Delhi 

nemen we de transfer naar THE GRAND voor onze overnachting. 

Dag 2 DELHI

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het nieuwe Delhi, ont-

worpen en gebouwd omstreeks 1920 door de Britse architect Sir 

Edwin Landseer Luytens. Op dat moment was de Engelse koloniale 

overheersing op zijn absolute hoogtepunt. We rijden naar de Rajpath, 

de ceremoniële laan die ons langs de India Gate, de presidentiële 

residentie en het parlementsgebouw voert. Hier en daar staan kleine 

paleizen van maharadja’s en regionale residenties tussen parken en 

weelderige tuinen. In dit stadsdeel bezoeken we het praalgraf van 

Humayun, de tweede Mughalkeizer. Dit in rode zandsteen opgetrok-

ken grafmonument uit de 16de eeuw bevat alle stijlelementen die 

we later ook in de prachtige Taj Mahal zullen terugvinden. Na de 

lunch in een lokaal restaurant verkennen we de oude stad. Via Delhi 

Gate, het Rode Fort en de Citadel van Shahjahanabad, komen we 

aan de Jama Masjid: een indrukwekkende moskee. Opgetrokken in 

de 17de eeuw, is dit vandaag de grootste bidplaats voor moslims in 

de Indiase hoofdstad. Hier kunnen tijdens de bidstonden meer dan 

25.000 gelovigen plaatsnemen. De ranke minaretten pronken boven 

de oude stad waar dagelijks een onvoorstelbare drukte heerst. Auto’s, 

taxi’s, bussen, riksja’s en allerlei opvallende voertuigen zorgen voor 

een chaotische sfeer. We wandelen door de smalle straatjes langs de 

Chandni Chowk en bevinden ons al snel midden in de levendige oude 

stad, waar we getuige zijn van de verkoopspraktijken van Indiase 

zakenlui. Allerlei ambachtelijke ateliers staan met de poorten open 

en zijn in volle bedrijvigheid. Hier vinden we eethuisjes naast winkel-

tjes en straatventers tussen leurders met allerhande koopwaren. We 

keren per bus terug naar ons hotel, waar we dineren en overnachten. 

(O,L,D)

Dag 3 DELHI – JODHPUR

Na het ontbijt nemen we een regelmatige lijnvlucht naar Jodhpur. We 

genieten van onze snacklunch aan boord. Deze namiddag bezoeken 

we het imposante Meherangarhfort met zijn middeleeuwse torens 

en rotsige steunmuren. Binnen de muren, versierd met koepels en 

balkons, liggen de majestueuze paleisvertrekken. Deze doen dienst 

als rijk voorziene musea. De rode zandstenen muren bevatten fraaie 

ramen en poorten, gedecoreerd met ingewikkelde motieven in ci-

seleerwerk en gekleurd glas. Het zicht op de indigokleurige huizen 

van de oude binnenstad is overweldigend. We nemen onze intrek 

in het VIVANTA by TAJ HARI MAHAL hotel waar we ook dineren. 

(O,snacklunch,D)

Dag 4 JODHPUR

Deze ochtend kuieren we na het ontbijt door de blauwe huisjes bin-

nen de oude stadsomwalling en genieten we van de straattaferelen. 

De blauwe kleur mocht oorspronkelijk enkel gebruikt worden door 

de hoogste priesterkaste, maar nu zegt men dat de kleur insecten-

werende eigenschappen zou hebben. Een bezoek aan Jodhpur is 

niet compleet zonder halt te houden aan het in gele zandsteen en 

marmer opgetrokken Umaid Bhavan paleis. We bezoeken er het pa-

leismuseum. Maharadja Gai Singh II liet hier de meeste opulente van 

alle residenties in Rajasthan bouwen met bijna 350 kamers, prachtig 

aangelegde tuinen en zelfs een ondergronds zwembad. Na de lunch 

ontdekken we het leven van de vroegere nomadische stammen aan 

de rand van de Thar woestijn vanop de rug van een kameel. Bij 

valavond genieten we van de prachtige zonsondergang. Hierna keren 

we terug naar het hotel voor het diner en onze overnachting. (O,L,D)

Dag 5 JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR

Na een vroeg ontbijt zetten we koers richting de meest romantische 

stad van Rajasthan, Udaipur. Kort na de middag brengen we een 

bezoek aan Ranakpur. Deze site, gelegen in de heuvels van Aravalli, 

is een van de belangrijkste centra van de jains en bijgevolg een be-

kend pelgrimsoord. Hier bewonderen we in een serene sfeer de be-

faamde jaintempel, opgetrokken uit ragfijn bewerkte witte marmer. 

Tijdens de 15de eeuw werd rond een centraal schrijn een complex 

van open koertjes en kamertjes ontworpen, omgeven door een woud 

van 1.444 minutieus bewerkte zuilen. Geen twee zijn aan elkaar 

gelijk. Lunch in een lokaal restaurant. Hierna bereiken we de witte 

stad Udaipur, idyllisch gelegen in een vallei, omringd door de Aravalli 

heuvels. De bonte kleuren steken schril af tegen de witte wanden van 

de huizen. Ze maken deze woestijnstad tot een oase van kleur in een 

kaal en dor landschap. We dineren en overnachten in het TRIDENT 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 6 UDAIPUR

Na het ontbijt kunnen we ons deze ochtend tijdens een korte wan-

deling door de stad een levendig beeld schetsen van de levensstijl 

die de toenmalige heersers er op na hielden. We passeren kleinere 

paleizen met prachtige tuinen, de aan Vishnu gewijde Jagdish tem-

pel en lusthoven die van Udaipur zonder twijfel de meest romanti-

sche stad van Rajasthan maken. Hierna genieten we van de lunch 

in een lokaal restaurant. We verkennen deze namiddag het grootse 

City Palace van de zonnekoningen van de Mewar rajputten, dat de 

hele stad domineert. Dit uit marmer en graniet opgetrokken paleis 

is grotendeels tot museum omgebouwd, maar de huidige maha-

radja heeft er nog zijn private vertrekken. We verkennen deze 

doolhof van vertrekken, binnenplaatsen en smalle gangetjes en 

ontdekken prachtige fresco’s in miniatuurstijl en felgekleurd glazen 

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

BLIKVANGERS 
Gezellige drukte van Delhi

Sprookjesachtig Rajasthan

Taj Mahal

Intrigerend Varanasi

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Meherangarh fort in de blauwe stad

Mughal architectuur: Fatehpur Sikri

Erotische tempels in Khajuraho

NATUUR
Woestijnlandschappen van de Thar

VOLPENSION 

VERNIEUWD PROGRAMMA
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Dag 7 UDAIPUR – DEOGARH

Na een heerlijk ontbijt rijden we naar het gezellige Deogarh, waar 

we overnachten in het eenvoudige, maar historische hotel DEOGARH 

MAHAL. Ons verblijf in dit vroegere paleis, waar geen twee kamers 

identiek zijn, is een unieke ervaring! Een wandeling door deze 

doolhof van gangen en trappen onthult verborgen binnenhofjes en 

mooie uitzichten op de omgeving. Na de lunch maken we in de late 

namiddag een ontspannende jeeptocht in de omgeving. We dineren 

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

Dag 8 DEOGARH – JAIPUR

Na het ontbijt rijden we naar Jaipur, de roze stad. De stad dankt 

haar naam aan de rozerode kleur van zandsteen waaruit de huizen 

zijn opgetrokken. We lunchen in een lokaal restaurant. Naarmate we 

onze eindbestemming van de dag naderen, neemt de drukte toe. Het 

aantal inwoners van deze bruisende stad wordt inmiddels geschat op 

meer dan zes miljoen. Bij aankomst betrekken we kamers in het TAJ 

JAI MAHAL PALACE, waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 9 JAIPUR: AMBER

Na het ontbijt vertrekken we naar het Amberfort, net buiten Jaipur. 

Hier wacht ons een subliem voorbeeld van Rajputarchitectuur. De ver-

trekken van de maharadja zijn rijkelijk versierd met ingelegd ivoor, 

spiegelende caissons, stucwerk en lambriseringen uit marmer. We rij-

den terug naar Jaipur waar we lunchen in een oorspronkelijke ‘haveli’ 

of landhuis. ‘s Namiddags verkennen we de stad. Jaipur is van ouds-

her een druk handelscentrum met tussen de ontelbare stalletjes en 

winkeltjes het statige City Palace, nog steeds gedeeltelijk bewoond 

door de maharadja. Elementen van Rajputen Mughalarchitectuur 

vloeien er samen tot een prachtig geheel. Vervolgens bezoeken we 

de Jantar Mantar, de grootste natuurstenen sterrenwacht ter wereld. 

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

Dag 10 JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA

Na het ontbijt stoppen we voor de Hawa Mahal of het Paleis der 

Winden. Via de façade van dit eigenaardige bouwwerk konden de 

vrouwen van de maharadja destijds het leven op straat en de ko-

ninklijke proecessies volgen. Daarna zetten we onze weg verder naar 



I N D I A  Z O M E R
Bharatpur voor de lunch. Vervolgens rijden we naar Agra per bus en 

bezoeken onderweg de verlaten stad van Fatehpur Sikri. Deze 16de-

eeuwse zandstenen hoofdstad van keizer Akbar is onwaarschijnlijk 

goed bewaard gebleven. Even plots als de keizer de stad liet bouwen, 

is hij er ook weer weggetrokken, gedwongen door watergebrek. Er is 

gelukkig veel intact gebleven, waardoor we er een uitgelezen staaltje 

Mughalarchitectuur kunnen bewonderen. We wandelen door de ver-

laten straten van deze immense spookstad, waar de keizer nog bijna 

tastbaar aanwezig is. Hierna rijden we verder naar Agra. We dineren 

en overnachten in het TRIDENT HOTEL. (O,L,D)

Dag 11 AGRA

Vroeg in de ochtend bezoeken we dé parel van islamitische archi-

tectuur, de Taj Mahal. Deze droom van marmer werd in de 17de 

eeuw als mausoleum gebouwd in opdracht van Mughalvorst Shah 

Jahan voor zijn geliefde echtgenote. Niet minder dan twintigduizend 

bouwlieden werden ingezet en beroemde kunstenaars verfijnden het 

megalomane kunstwerk. De geraffineerde techniek van inlegwerk in 

marmer is sinds de bouw van de Taj onveranderd gebleven. Na het 

ontbijt in het hotel bezoeken we het indrukwekkende Rode Fort. 

De massieve muren van zandsteen die in de 16de eeuw werden 

opgetrokken, verbergen een immens paleis met talrijke kamers, ver-

trekken, appartementen, residenties, gesloten tuinen en verborgen 

waterplaatsen. Met elegante zuilen en versierde bogen vloeien hier 

hindoeïstische en islamitische tradities samen in een architecturaal 

spel van pracht en praal. We keren terug naar het hotel voor de lunch 

en in de namiddag brengen we een bezoek aan de graftombe van 

Itmad-ud-Daulah, de schatmeester van het Mughalrijk. Deze tombe 

wordt vaak omschreven als een marmeren juwelenkistje dankzij haar 

fraaie combinatie van wit marmer, gekleurd mozaïek, ingelegde na-

tuursteen en opengewerkte schermen. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 12 AGRA – JHANSI – ORCHHA 

Na het ontbijt in het hotel trekken we naar het treinstation van Agra, 

waar we aan boord stappen van de Shatabdhi Express. Na een rit 

van ongeveer drie uur komen we aan in Jhansi. Vervolgens zet de 

bus ons verder op weg tot Orchha, een middeleeuws stadje waar 

we van een lekkere lunch genieten in het AMAR MAHAL RESORT. In 

Orchha worden we onmiddellijk ondergedompeld in een unieke sfeer. 

In een beschutte bocht van de Betwarivier die voorbij stroomt aan 

de voet van het Jehangirpaleis bouwden de Bundela’s hun verblijf-

plaats. Gedurende 250 jaar bracht hun cultuur tientallen imposante 

residenties en tempels voort. We dineren en overnachten in het re-

sort. (O,L,D)

Dag 13 ORCHHA – KHAJURAHO

We rijden na het ontbijt door naar Khajuraho. Vierhonderd jaar lang 

was dit de hoofdstad van de Chandelas. Deze dynastie kende een 

ongeëvenaard hoogtepunt van macht en invloed gedurende de 10de 

en de 11de eeuw. Volgens de legende werd ze genoemd naar de 

zoon die de maan of ‘chandra’ bij een lieftallige prinses had verwekt. 

In totaal werden hier maar liefst 85 tempels gebouwd die in de loop 

der tijden verloren raakten en pas in 1839 toevallig door een Engelse 

legeringenieur werden ontdekt. Vandaag behoren de tempels tot de 

mooiste monumenten uit de middeleeuwse bouwkunst. We lunchen 

in het RADISSON JASS HOTEL. In de namiddag bezoeken we het oos-

telijke tempelcomplex. Apsara’s of hemelse danseressen, veelarmige 

goden en mythologische dieren staan afgebeeld in lange friezen die 

de tempelmuren sieren als een gedicht in steen. We dineren en over-

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

Dag 14 KHAJURAHO – VARANASI

Na het ontbijt trekken we naar het indrukwekkende, westelijke tem-

peldomein. Wie hier binnenkomt wordt overweldigd door een van 

de mooiste creaties die ooit werden gebeeldhouwd: de erotische 

taferelen in de tempelfrontons. We genieten van een vroege lunch in 

het hotel en rijden vervolgens naar de luchthaven voor een korte bin-

nenlandse vlucht naar Varanasi. Bij aankomst rijden we naar het THE 

GATEWAY hotel. In de late namiddag maken we een korte riksjatocht 

door een levendig deel van een van de oudste steden ter wereld en 

tegelijk de meest heilige plaats voor de hindoes. Die komen dagelijks 

uit alle hoeken van de wereld om zich in de heilige Gangesstroom 

te baden, te bidden en te offeren. De naam Stad van het Spirituele 

Licht is dan ook toepasselijk voor deze belangrijke bidplaats waar 

de maalstroom van pelgrims, op zoek naar spirituele verlossing, on-

ophoudelijk van en naar de rivier trekt. Aan de ghats worden we 

geconfronteerd met alle facetten van het bestaan. We dineren en 

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

Dag 15 VARANASI – DELHI

Vandaag trekken we zeer vroeg naar de oever van de Ganges om er 

te kijken naar de rituele gebruiken van de pelgrims. Bij momenten 

komen massa’s gelovigen in een chaotisch gebeuren naar de ghats. 

Vanuit een bootje kunnen we meemaken hoe de rituele reinigingen 

verlopen. De meest opvallende van alle rituelen zijn vanzelfsprekend 

de handelingen rond de overledenen. Ouderlingen slijten hier hun 

laatste dagen, omdat sterven in Varanasi een einde maakt aan de 

eeuwige kringloop van leven en dood. Crematies volgen elkaar dan 

ook op langs de oever, terwijl de assen van de overledenen aan de 

Ganges worden toevertrouwd. Zo toont het leven van de orthodoxe 

hindoes zich in al zijn aspecten. Het rituele gedeelte vindt ’s morgens 

plaats en het spirituele ‘s avonds. Tijdens onze korte stadswandeling 

zien we deze historische stad dan ook stilaan ontwaken. Bij terug-

keer genieten we van het ontbijt en is er nog even tijd om van het 

hotel te genieten. We lunchen in het hotel. Aansluitend vertrekken we 

naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Delhi. Bij aan-

komst rijden we naar THE GRAND, waar we enkele kamers tot onze 

beschikking hebben om ons even op te frissen en voor te bereiden op 

de terugvlucht. We genieten in het hotel van het afscheidsdiner en ne-

men de transfer naar de luchthaven voor het vertrek vanuit Delhi naar 

Brussel. Alle maaltijden en drank aan boord zijn inbegrepen. (O,L,D)

Dag 16 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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I N D I A  Z O M E R
HOTELS

Dag 1-2 NEW DELHI

THE GRAND (*****/°°°°°)

www.thegrandnewdelhi.com

Dag 3-4 JODHPUR

VIVANTA by TAJ HARI MAHAL (*****/°°°°)

www.vivanta.tajhotels.com

Dag 5-6 UDAIPUR 

TRIDENT HOTEL (****/°°°°)

www.tridenthotels.com

Dag 7 DEOGARH 

DEOGARH MAHAL (nvt/°°°)

www.deogarhmahal.com

Dag 8-9 JAIPUR 

TAJ JAI MAHAL PALACE (****/°°°°)

www.tajhotels.com

Dag 10-11 AGRA

TRIDENT HOTEL (****/°°°°)

www.tridenthotels.com

Dag 12 ORCHHA

AMAR MAHAL RESORT (nvt/°°°)

www.amarmahal.com

Dag 13 KHAJURAHO

RADISSON JASS HOTEL (****/°°°+)

www.radisson.com

Dag 14 VARANASI

THE GATEWAY (*****/°°°°)

www.thegatewayhotels.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie India / °=beoordeling ada

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deel-

nemen aan alle excursies en de meeste wandelingen die worden 

georganiseerd. 

■  Alle maaltijden zijn inbegrepen en worden doorgaans aangebo-

den in de hotels. Andere maaltijden worden genomen in gese-

lecteerde lokale restaurants.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauw-

keurig mogelijk te volgen.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



ZU ID - I ND I A
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Mumbai

Hassan Bangalore

Mysore

Kabini

Cochin

Alleppey
Periyar

Madurai

Tanjore

Chennai

INDIA 

DRAVIDISCHE KLEUREN
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 DI01 27.10.18 11.11.18 ★
18 DI02 17.11.18 02.12.18 ♦
18 DI03 16.02.19 03.03.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.790
1-persoonskamer: € 6.290

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.890
1-persoonskamer: € 6.390
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Z U I D - I N D I A

Dag 1 BRUSSEL – CHENNAI

We vertrekken vanuit Brussel naar Chennai.  Bij aankomst in Chennai 

nemen we de transfer naar het TRIDENT HOTEL voor onze overnach-

ting. 

Dag 2 CHENNAI

Deze ochtend zijn we vrij om van een laat ontbijt te genieten en 

tot rust te komen na de lange vlucht. Rond de middag vertrekken 

we naar het centrum van de oude stad voor de lunch in een lokaal 

restaurant. Chennai is de vierde grootste stad van India en wordt 

als culturele hoofdstad van het Dravidische zuiden beschouwd. 

Madras werd gebouwd rond het 17de-eeuwse fort van Sint George, 

dat de eerste belangrijke handelspost van de Britse Oost-Indische 

Compagnie vormde. Vanuit de stad wisten de Britten het zuiden van 

India steeds meer te overheersen. We gaan op verkenning in het 

oude stadsgedeelte en brengen onder andere een bezoek aan de San 

Thomekathedraal, het fort en de kleurrijke Shivatempel. We dineren 

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

Dag 3 CHENNAI: KANCHIPURAM & MAHABALIPURAM

Na het ontbijt vertrekken we naar Kanchipuram en Mahabalipuram. 

Kanchipuram, een van de zeven heilige steden voor hindoes, wordt 

ook wel de Gouden Stad met Duizend Tempels genoemd. In werke-

lijkheid liggen zo’n zeventig heiligdommen verspreid over de stad. 

Enkele bouwwerken gaan terug tot de 2de eeuw van onze tijdre-

kening. Hoog ommuurd en slechts toegankelijk langs veelkleurige 

toegangspoorten of ‘gopurams’, herbergen deze pelgrimsplaatsen 

merkwaardige gebruiken en gewoontes. De aan Shiva gewijde 

Kailashanathatempel is een van de oudste, nog bestaande tempels 

van Kanchipuram. De naam van de tempel verwijst naar de heilige 

berg Kailasha en vertegenwoordigt de overgangsfase van de eenvou-

dige bouwstijl van Mahabalipuram naar de meer verfijnde Dravidische 

architectuur. We genieten van onze lunch. Vandaag is Mahabalipuram 

een rustig badplaatsje aan de Golf van Bengalen maar ooit was het 

een belangrijke havenstad voor de Pallavas, de eerste Dravidische 

dynastie uit Zuid-India. Ze hadden de gewoonte om zowel tempels 

als sculpturen uit de rotswand te houwen, soms zelfs uit één grote 

monoliet. Dit basisprincipe van de Dravidische architectuur dateert 

uit de 7de eeuw en heeft geleid tot de fenomenale reputatie van 

de lokale beeldhouwers die tot op vandaag in ere wordt gehouden. 

Wij bezoeken de vijf rathastempels, de buiten gebruik geraakte kust-

tempel en de wandsculptuur ‘Arjuna’s Boetedoening’. We dineren en 

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

Dag 4 CHENNAI – TRICHY – TANJORE

Na een vroeg ontbijt nemen we de trein naar Tiruchirapalli of Trichy. In 

het station wemelt het van de mensen die zich gepakt en gezakt een 

weg banen door de gezellige drukte. We genieten van het kleurrijke 

tafereel terwijl we wachten op het perron. Na onze lokale lunch be-

zoeken we de tempelstad Srirangam, gelegen op een eilandje in de 

Kauveryrivier. Hier staat de Sri Ranganathasvamitempel, de grootste 

tempel ter ere van Vishnu. Rond de eigenlijke tempel zijn door de 

eeuwen heen zeven concentrische muren gebouwd met in totaal 21 

gopurams of typische Zuid-Indische tempeltorens. Tussen de buiten-

ste muren vinden we winkeltjes, scholen, ateliertjes, woningen van 

brahmanen en dispensaria. Het geheel vormt een ware stad op zich. 

Daarna rijden we naar Thanjavur of Tanjore. Deze stad verpersoonlijkt 

alles wat de Choladynastie (850-1173) destijds heeft verwezenlijkt 

op gebied van kunst en filosofie. We dineren en overnachten in het 

eenvoudige IDEAL RIVERVIEW RESORT. (O,L,D) 

Dag 5 TANJORE – MADURAI

Na het ontbijt bezoeken we deze ochtend de Sri Brihadisvaratempel, 

een prachtige tempel die op de Unesco werelderfgoedlijst werd 

geplaatst. Hoewel het heiligdom alle oorspronkelijke spirituele 

functies heeft verloren, straalt het nog steeds een majestueuze 

klasse uit. Midden in een tempeltuin en omgeven door een boog 

van kleine nissen, troont het enorme tempelcorpus. Hier wordt de 

grootste Shiva lingam van India onder een toren van dertien verdie-

pingen hoog bewaard. Met een beetje geluk treffen we de priesters 

op het moment dat ze emmers melk, water en gele saffraanpasta 

uitgieten over de enorme zwart granieten steen. Muzikanten en 

tempeldanseressen begeleiden de traditionele tempelfeesten.

Tegenover het heiligdom staat een kolossaal beeld van de stier 

BLIKVANGERS
Historische tempelroute Tamil Nadu

Levendige tempelsteden

Fabuleus maharadjapaleis in Mysore

Meesterlijke beeldhouwkunst: Halebid & Belur

Grotten van Elephanta

NATUURERVARINGEN
Natuurwandeling Periyar Park

Backwaters in Kerala

Boot- & jeepexpedities Nagarhole Nationaal Park

VOLPENSION

DE LEVENDIGE BACKWATERS

De backwaters lijken wel synoniem voor de hele deelstaat Kerala. 
Het is een eindeloos samenvloeien van immense waterpartijen, 
kunstmatige meren, kanalen, riviertjes, lagunes, moerassen en 
afgedamde reservoirs. Deze liggen soms parallel met de kustlijn 
van de Indische Oceaan, maar kunnen eveneens tot 20 km diep 
inlands terug te vinden zijn. Na de moesson vloeit het zeewater 
de backwaters binnen en verzouten op die manier de alluviale 
reserves. De toevloed van de moessonwaters zorgt ervoor dat 
tussen mei en september zoet water terug naar de zee stroomt. 
Grote delen van het land liggen hier beneden het waterniveau.

Het is een uniek ecosysteem dat nergens ter wereld zijn gelijke 
kent. Planten en dieren, vooral vogels, hebben zich in de loop der 
tijden aangepast. Zij zorgen voor een ongeëvenaard schouwspel, 
zeker in de late namiddag, wanneer we genieten van de kleuren-
pracht bij het ondergaan van de zon. We varen langs gehuchten 
met slechts enkele huisjes van stro en klei; langs dorpjes waar 
moeders het ontbijtgerei spoelen en scholen wachten op de eer-
ste leerlingen. We passeren bruggetjes waarop opa’s zitten te 
vissen en dobberen langs vrouwen die kleurrijke wimpeltjes was-
goed ophangen of varen achter het roeibootje van de kruidenier 
die zijn koopwaar brengt.
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D R A V I D I S C H E  K L E U R E N

Nandi. We bewonderen ook de fascinerende muurschilderingen. 

Na de lunch rijden we naar Madurai waar we inchecken in het THE 

GATEWAY HOTEL PASUMALAI. Na het diner brengt de tuktuk ons 

tot bij de Meenakshitempel voor de avondceremonie. Hier wordt 

Shiva iedere avond onder gezang van oude Tamil-hymnen naar 

de slaapkamer van zijn echtgenote Meenakshi gebracht. (O,L,D)

Dag 6 MADURAI

Na het ontbijt verkennen we Madurai, de tweede grootste stad 

van Tamil Nadu. Deze stad voerde al in de 3de eeuw v.Chr. han-

del met Griekenland. Eeuwenlang was het een centrum voor de 

bestudering van het hindoeïsme. Uit de lokken van Shiva zou een 

druppel nectar (mathuram) gevallen zijn op de plaats waar nu 

Madurai ligt. Pelgrims kleuren het straatbeeld en overal merken we 

religieuze bedrijvigheid. Hier domineert de imposante 16de-eeuwse 

Meenakshitempel met zijn vier enorme gopurams. Meer dan hon-

derd jaar lang werkten de beste kunstenaars van Zuid-India aan 

dit unieke geheel van torens en galerijen. We brengen een bezoek 

aan de dagelijkse markt, waar aromatische kruiden, groenten en 

exotisch fruit in een labyrint van gangpaden aan de man worden 

gebracht. De vingervlugge verkopers marchanderen met de tem-

pelbezoekers tussen bergen afrikaantjes en jasmijn. Na de lunch 

bezoeken we het 17de-eeuwse paleis van Tirumalai Nayak, dat de 

rijkdom weerspiegelt van het toenmalige koninkrijk. We dineren en 

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

Dag 7 MADURAI – PERIYAR

Na het ontbijt rijden we naar Periyar, waar we bij aankomst lunchen 

in het sfeervolle SPICE VILLAGE HOTEL. Op de grens van Tamil Nadu 

en Kerala ligt het uitgestrekte natuurreservaat Periyar Nationaal Park. 

Het 800 km² grote reservaat ligt rond een kunstmatig meer op een 

hoogte van 900 tot 1800 m. Na de hectische steden die we de laat-

ste dagen hebben bezocht, kunnen we hier genieten van het koelere 

klimaat en de rustgevende natuur. Bij aankomst maken we nog een 

korte, maar leerrijke kruidenwandeling. Na de lunch maken we ’s 

namiddags een natuurwandeling onder begeleiding van een ervaren 

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

Dag 8 PERIYAR – ALLEPPEY

Na het ontbijt verlaten we Periyar en maken we al snel kennis met de 

groenste deelstaat van Zuid-India: Kerala. De rit naar de lagunen is een lust 

voor het oog. We rijden door dicht junglegebied waarin we half verdoken 

rubber-, koffie-, thee- en peperplantages kunnen onderscheiden. Onderweg 

brengen we een bezoekje aan een theeplantage. Overal heeft de bevolking 

de natuurlijke rijkdommen en mogelijkheden van het uitzonderlijke klimaat 

geëxploiteerd voor de lucratieve kruiden- en specerijenhandel. Overal zien 

we wuivende kokospalmen met weelderige kruinen. De kokosindustrie is 

een van de belangrijkste werkgevers in deze streek. Voor we het goed en 

wel beseffen, rijden we over de dijken van het natuurlijke waterbekken 

van de ‘backwaters’. Voor de lokale bevolking zijn deze kanaaltjes echte 

levensaders. Koken, wassen, vervoer en verblijf; alles gebeurt op het water. 

Na de lunch maken we een onvergetelijke backwatercruise. We dineren en 

overnachten in het LAKE PALACE RESORT. (O,L,D)



Z U I D - I N D I A
Dag 9 ALLEPPEY – COCHIN 

Voor we doorreizen naar Cochin genieten we eerst nog van ons 

ontbijt. Het oude stadscentrum van Cochin, Fort Kochi genoemd, 

ligt op een eilandje dat nog steeds de aloude sfeer van een rustig 

vissersstadje uitstraalt. We wanen ons algauw Europese zendelin-

gen zoals onze 15de- en 16de-eeuwse voorgangers uit Nederland 

of Portugal. Opvallend veel christelijke kerken palmen met hun 

torens de horizon in. Voor de lunch worden we verwelkomd in ons 

hotel VIVANTA BY TAJ MALABAR. Hierna brengen we een stadbe-

zoek aan Cochin. Deze kosmopolitische havenstad, waar hindoes, 

moslims, christenen en joden vreedzaam naast elkaar leven, heeft 

heel wat bezienswaardigheden in petto. In het hart van de Joodse 

wijk ontdekken we de 16de-eeuwse synagoge. De vloer bestaat 

uit honderden handgeschilderde tegels van blauw porselein. We 

bezoeken ook India’s oudste Europese kerk, opgetrokken in de 

16de eeuw door de Franciscanen. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 10 COCHIN – BANGALORE – KABINI

Na een zeer vroege wekdienst en een kopje koffie of thee rijden we 

naar de luchthaven voor onze vlucht naar Bangalore. Daar rijden we 

bij aankomst door naar Kabini. We lunchen in een lokaal restaurant. 

Onderweg brengen we een kort bezoek aan de Daria Daulat Bagh, 

het bevallige zomerpaleis van Tipu Sultan. Deze Zuid-Indiase held, 

die bij herhaling de Engelse legers wist te misleiden, werd in 1799 

tijdens een verschrikkelijk gevecht door kolonel Wellesley, de latere 

Duke of Wellington, verslagen. Een dergelijk militair hoogstandje zou 

Wellington later in Waterloo nog eens overdoen. We vervolgen onze 

weg naar het Nagarhole Nationaal Park waar we twee nachten ver-

blijven in het EVOLVE BACK resort. (ontbijtbox, L,D)

Dag 11 KABINI

We genieten vandaag eerst van een heerlijk ontbijt. Daarna ver-

trekken we op onze ochtend- en namiddagsafari per jeep en boot. 

Nagarhole was ooit het jachtgebied van de maharadja’s. Pas in 

1955, door toedoen van Rajiv Gandhi, kreeg het de status van 

beschermd natuurgebied. Enkele primitieve volksstammen werden 

gedeeltelijk verplaatst naar zones buiten het park, maar bleven toch 

trouw aan hun oorspronkelijke manier van voedsel zoeken. De meest 

spectaculaire bewoners van dit immense park zijn vanzelfsprekend de 

olifanten, die in kleine kuddes over de uitgestrekte grasvlakten trek-

ken. Ook de Indiase bizon, vierhoornige antilopen, sambarherten, 

beren, hordes wilde honden en allerhande apenfamilies bevolken het 

park. Langs de oever van het meer slapen krokodillen en de variatie 

aan vogels is nauwelijks in kaart te brengen. Met wat geluk krijgen 

we misschien een Indiase tijger in het vizier. We lunchen, dineren en 

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

Dag 12 KABINI – MYSORE

Na het ontbijt trekken we richting Mysore waar we lunchen in het 

ROYAL ORCHID METROPOLE. Onze kennismaking met deze aan-

gename stad begint bij het paleis van de maharadja in een over-

dreven pompeuze Indo-Saraceense stijl. Het kloppend hart van de 

oude stad is zonder twijfel de kleurrijke en geurige Devarajamarkt, 

beroemd om haar parfums en wierookstokjes. De 17de-eeuwse Sri 

Chamundeswaritempel wordt het indrukwekkende eindpunt van ons 

bezoek. Vanaf de heuvel hebben we een schitterend uitzicht over 

de stad. De hele stad ligt letterlijk aan onze voeten. We dineren en 

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

Dag 13 MYSORE – HASSAN 

Na het ontbijt bezoeken we deze ochtend het jainheiligdom van 

Sravanabelgola. Bovenop een enorme granieten rots en zo’n 700 

trappen hoog staat een kolossaal beeld van een jain Thirtankara. 

Om de twaalf jaar wordt hier een spectaculaire ceremonie gehouden. 

De 18m hoge figuur wordt dan overgoten met goudblaadjes, melk, 

goudsbloemen en sieraden. Na de lunch in het HOYSALA VILLAGE 

RESORT wacht ons nog een boeiend bezoek aan de beroemde tem-

pels van Belur en Halebid. Hier zien we indrukwekkende voorbeel-

den van Hoysalavakmanschap en een onbetwist hoogtepunt in de 

geschiedenis van de Indiase beeldhouwkunst. Op het einde van deze 

rijk gevulde dag keren we terug richting Hassan, waar we dineren en 

overnachten. (O,L,D)

Dag 14 HASSAN – BANGALORE – MUMBAI

Na een vroeg ontbijt rijden we naar Bangalore, een van de vijf 

grootste steden in India. We genieten van onze snacklunch nabij de 

luchthaven. In de namiddag nemen we een binnenlandse vlucht naar 

Mumbai. Bij aankomst rijden we naar het TRIDENT NARIMAN POINT 

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

Dag 15 MUMBAI – BRUSSEL

We genieten van een heerlijk ontbijt. Met meer dan 18 miljoen inwo-

ners is Mumbai de grootste stad van India. De bebouwing van deze 

sfeervolle stad telt sterke contrasten: torenflats en wolkenkrabbers 

worden afgewisseld met statige koloniale gebouwen en armoedige 

huizen. Deze ochtend brengen we een bezoek aan de grotten van 

Elephanta. In de heuvels van het naburige eiland Gharapuri, zijn 

vier reusachtige grotten met subliem beeldhouwwerk uitgehakt. De 

Portugezen doopten het eiland tot Elephanta, naar een zwartstenen 

beeld van een olifant dat aan de aanlegplaats stond. In de eerste grot 

zien we Shiva’s kosmische dansen uitvoeren onder het wakend oog 

van enkele goden en godinnen. Hier werd ook het legendarische hu-

welijk van Shiva met de beeldschone Parvati vereeuwigd. Na de lunch 

bezoeken we de Victoria Terminus, het grootste station van Mumbai 

dat is opgetrokken in Victoriaanse stijl met neogotische en Indiase 

stijlelementen. Kruiers getooid in hun typische ‘dhoti’ of lendendoek 

zeulen zware koffers terwijl grote horden reizigers zich naar hun trein 

haasten. Wel twee miljoen passagiers pendelen op dagelijkse basis 

met een van de duizend treinen die hier vertrekken. Aan de ‘ghats’ 

of trappen bij de rivier zien we ‘dhobi walla’s’ aan het werk. Deze 

‘wasbazen’ doen hier de was voor hotels en particulieren. We keren 

terug naar ons hotel waar we gebruik kunnen maken van enkele 

kamers om ons op te frissen voor het diner. Na het afscheidsdiner 

in het hotel worden we naar de luchthaven gebracht. We vertrekken 

vanuit Mumbai naar Brussel. (O,L,D)

Dag 16 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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Z U I D - I N D I A

HOTELS

Dag 1-2-3 CHENNAI

TRIDENT HOTEL (****/°°°°)

www.tridenthotels.com

Dag 4 TANJORE 

IDEAL RIVERVIEW RESORT (***/°°°)

www.idealresort.com

Dag 5-6 MADURAI

THE GATEWAY HOTEL PASUMALAI (****/°°°°)

www.thegatewayhotels.com

Dag 7 PERIYAR

SPICE VILLAGE HOTEL (****/°°°)

www.cghearth.ccm

Dag 8 ALLEPPEY

LAKE PALACE RESORT (****/°°°°)

www.lakepalaceresort.com

Dag 9 COCHIN

VIVANTA BY TAJ MALABAR (*****/°°°°°)

www.vivantabytaj.com

Dag 10-11 KABINI

EVOLVE BACK (*****/°°°°°)

www.evolveback.com

Dag 12 MYSORE 

ROYAL ORCHID METROPOLE (****/°°°)

www.royalorchidhotels.com

Dag 13 HASSAN

HOYSALA VILLAGE RESORT (****/°°°+)

www.hoysalavillageresorts.id

Dag 14 MUMBAI

TRIDENT NARIMAN POINT (*****/°°°°+)

www.tridenthotels.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie India / °=beoordeling ada

■  Tijdens deze exclusieve 16-daagse rondreis met een uiterst gevarieerd 

programma, komen we in contact met de verscheidene hoogtepunten 

van de rijke Indiase cultuur: de prachtige landschappen van Kerala, 

afwisselende natuurparken en het dagelijkse leven van de Tamil.

■  Graag wijzen we erop dat India een immens continent op zich 

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

vrij lang zijn. Op veel plaatsen komt de gemiddelde snelheid niet 

boven 25 km per uur.

■  De hele rondreis verblijven we in zorgvuldig geselecteerde hotels. 

De hotels werden gekozen voor hun comfort, de unieke bouwstijl 

of hun geïntegreerde ligging in de natuur. Ook tijdens dit Indiapro-

gramma wordt er niet overnacht in de trein. 

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

gegarandeerd worden.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



I NDONES I Ë
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Senggigi

Canggu
Padangbai

ManggisUbud

Yogyakarta

Makassar

Tanah Toraja

International
Airport

International
Airport

INDONESIË 

JAVA

SULAWESI

BALI

LOMBOK

BALI
LOMBOK

Praya

NUSA INDAH
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 NI09 10.03.18 27.03.18 ■

18 NI01 10.05.18 27.05.18 ♦
18 NI02 21.06.18 08.07.18 ♦
18 NI03 12.07.18 29.07.18 ★
18 NI04 30.08.18 16.09.18 ♦
18 NI05 20.09.18 07.10.18 ♦
18 NI06 11.10.18 28.10.18 ♦
18 NI07 07.03.19 24.03.19 ♦
18 NI08 04.04.19 21.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 175

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.490
1-persoonskamer: € 5.290

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.890
1-persoonskamer: € 5.690
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I N D O N E S I Ë

Dag 1 AMSTERDAM – YOGYAKARTA

We vertrekken vanuit Amsterdam naar Yogyakarta.

Dag 2 YOGYAKARTA (JAVA)

Bij aankomst in de luchthaven van Yogyakarta rijden we naar het 

ROYAL AMBARRUKMO HOTEL voor een vroege check-in. Yogyakarta 

ligt in Centraal-Java en werd gesticht in 1755. De stad heeft zich 

door de politieke ontwikkelingen gemanifesteerd als meest Javaanse 

deel van het eiland. Yogyakarta mag dan ook beschouwd worden 

als het centrum van de hoogstaande Javaanse cultuur. Na de lunch 

wandelen we door de bekende Malioboro Street, van het postkantoor 

tot de markt van Beringharjo. De ceremoniële Malioboro-boulevard 

werd oorspronkelijk ontworpen door de eerste sultan van Yogyakarta 

en wordt bij speciale gelegenheden nog steeds gebruikt door het ko-

ninklijke hof. Op de brede voetpaden verdringen souvenirwinkeltjes, 

straatverkopers, fietstaxi’s en paardenkoetsen elkaar op zoek naar 

klanten. We dineren en overnachten in het ROYAL AMBARRUKMO 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 3 YOGYAKARTA – BOROBODUR

Na het ontbijt rijden we via de Central-Java highway en de noordwes-

telijke vlakte rond de stad Magelang naar het grootste boeddistische 

bouwwerk ter wereld, de Borobodurtempel. Deze verbluffende terras-

sentempel werd rondom een heuvel gebouwd en bevat naast vele 

nissen en stoepa’s honderden reliëfs die het leven en de reïncarnaties 

van Boeddha weergeven. Van op het hoogste terras hebben we een 

indrukwekkend uitzicht op de omgeving die overheerst wordt door 

het Menorehgebergte. Na een uitgebreid bezoek aan deze tempel, 

die als een kosmisch baken tussen de wakende vulkanen ligt, genie-

ten we van de lunch aan de voet van dit wereldwonder. Op de terug-

weg rijden we langs de mooie Javaanse landschappen rond Purworejo 

naar Yogyakarta. We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 4  YOGYAKARTA – PRAMBANAN

Vandaag starten we met een lekker ontbijt. In de nabijgelegen 

grensstreek tussen twee provincies ligt een waar openluchtmuseum 

van hindoe-Javaanse bouwwerken: de Prambanan. Dit tempelcom-

plex gewijd aan de Trimurti bestaat uit maar liefst 240 grote en 

kleine gebouwen waarvan de meeste dateren uit de 9de eeuw na 

Chr. De intrigerende reliëfseries in de galerijen van de drie hoofd-

tempels vertellen de eeuwenoude heldenverhalen van Ramayana 

en Krishnayana, die voor de Javanen zo belangrijk zijn.We lunchen 

in een lokaal restaurant. Daarna dromen we we weg bij een scha-

duwpoppenspel. Het zogenaamde‘wayang kulit’ ontstond aan het 

hof van sultan, maar straalt een volkse en helende magie uit. Deze 

magie is voor de Javanen nog steeds onweerstaanbaar. Na deze 

bijzondere ervaring reizen we terug naar Yogya voor een bezoekje 

aan een lokaal batikatelier. De batikkunst is nauw verweven met de 

traditionele Midden-Javaanse cultuur. In elk stadium van de lange rij 

ceremonies, kenmerkend voor de Javaanse levenscyclus, neemt deze 

kunstvorm een belangrijke plaats in. Met eindeloos geduld en enorme 

vaardigheid creëren vrouwen de meest ingewikkelde motieven die na 

verwerking het kledingstuk of kunstdoek oplevert dat geschikt is voor 

officiële gelegenheden. ‘s Avonds wonen we na een lokaal diner een 

voorstelling van een Javaans danstheater bij. We overnachten in het 

resort. (O,L,D)

Dag 5 YOGYAKARTA – MAKASSAR – TANAH TORAJA (SULAWESI)

We rijden na het ontbijt naar de luchthaven voor onze binnenlandse 

vlucht naar Sulawesi, een grillig gevormd eiland in de Javazee. Na 

aankomst op Hassanudin Airport rijden we langs de vruchtbare zuid-

westkust door Bugisgebied. De Bugis, de grootste etnische groep in 

Sulawesi, zijn een volk van zeevaarders. Ze wonen nog steeds in 

paalwoningen. Rond de middag bereiken we de kuststad Pare Pare, 

waar we van de lunch genieten. Daarna zetten we onze weg verder 

richting binnenland. Af en toe biedt de weg een mooi panorama op 

de brede Sa’dan rivier waarop de Toraja’s volgens de overlevering 

naar hun huidige thuisland voeren. Door een steeds bergachtiger land-

schap met prachtige uitzichten bereiken we Rantepao, het cultureel, 

ritueel en economisch centrum van Torajaland. Na het diner nemen 

we onze intrek in het TORAJA HERITAGE HOTEL. (O,L,D)

Dag 6-7-8 TANAH TORAJA

Drie dagen lang doorkruisen we het hoogland van de Toraja’s. Nog 

niet zo lang geleden leefde dit boeiende bergvolk volledig geïso-

leerd van de rest van het eiland. Hierdoor heeft het zijn krachtige 

en levendige culturele identiteit weten te bewaren.Verborgen achter 

steile bergruggen en te midden van schitterende rijstterrassen liggen 

dorpjes met typische zadeldaken. Hier kunnen we prachtige natuur-

wandelingen maken. We nemen de tijd om de typische architectuur 

van de Toraja’s te bewonderen. Op verschillende plaatsen maken 

we kennis met de erg bijzondere dodencultuur van deze mensen. 

De overledenen worden begraven in de rotswanden. Hier en daar 

BLIKVANGERS
Dagelijks contact met de lokale bevolking

Uitgekiende natuurwandelingen

Stijlvolle hotelaccommodaties

Adembenemende Javaanse, Balinese & Sasak dansen

4-EILANDEN RONDREIS

Java
Javaanse hofcultuur & beeldende kunsten

Wereldmonumenten Borobudur & Prambanan

Sulawesi
Driedaagse bergvolkerencultuur van de Toraja’s

Natuurwandelingen door authentieke Torajadorpen

Lombok
Boeiende Sasakdorpen & -ambachten

Wandeling rond Rinjani Nationaal Park

Bali
Uitgelezen Balinese impressies, het échte Bali

Per cabrio VW jeep door prachtige landschappen

Met e-bike door lokale kampungs en sawahs

Ritueel dorpsleven

Dans, natuur & kunst

VOLPENSION
Culinaire verwennerij
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kijken houten Tau Tau poppen star neer op de omringende rijstvel-

den. De begrafenisrituelen van de Toraja’s vormen een groots en 

indringend gebeuren. Buitenlandse bezoekers zijn er zeker welkom. 

Als er tijdens ons verblijf een begrafenis plaatsvindt, besteden we 

daar vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan. Tijdens deze drie da-

gen zijn alle maaltijden inbegrepen. We overnachten in het hotel. 

(3O,1picknicklunch,2L,3D)

Dag 9 TANAH TORAJA – MAKASSAR – SENGGIGI (LOMBOK)

Na een vroeg ontbijt verlaten we het grondgebied van de Toraja’s. 

Langs een afwisselend landschap zetten we onze tocht verder naar 

het zuiden. Eenmaal aangekomen bij de kust lunchen we in Pare 

Pare, van waaruit vracht- en zeilschepen naar het moedereiland 

Borneo varen, 350 km verderop. In de namiddag bereiken we 

Makassar en de luchthaven Hassanudin waar we de vlucht naar 

Bandar Internasional Lombok nemen. Bij aankomst starten we met 

een rit naar de westkust, die we volgen tot in Senggigi, het enige 

toeristische plaatsje van Lombok. We dineren en overnachten in het 

sfeervolle QUNCI VILLAS. (O,L,D)

Dag 10 LOMBOK 

We rijden vandaag na het ontbijt door het westelijke deel van 

Lombok. Via Gunungsari klimmen we naar het groene woud van 

Kekait waar het kostbare sap van de arenpalm een belangrijke eco-

nomische tak vormt. Verderop in het tropische moessonwoud van 

Pusuk worden we door verschillende troepen langstaartmakaken 

opgewacht. Via de noordwestelijke kustlijn komen we aan bij het 

Boeddhistische klooster Vihara. Hier leren we hoe de Boeddhistische 

minderheid integreert op dit overwegend islamitische eiland. We 

zetten onze tocht noordwestelijk verder tot Senaru, gelegen op 

de heuvelflank van de reusachtige Rinjanivulkaan. De Rinjani is de 

tweede hoogste vulkaan van het land. Hier maken we in het Rinjani 

Nationaal Reservaat een aangename wandeling langs tuinen, planta-

ges en rijstterrassen. Tijdens een soft trekking komen we tot bij de 

watervallen van Sendang Gile en Tiu Kelep, waar we genieten van 

onze lunch. In de weidse Sembalunvallei ontdekken we de inheemse 

Sasakbevolking. Hun tradities zijn nog steeds uniek. Sinds jaren spe-

cialiseert de bevolking zich hier in koudegrondgewassen, zoals uien, 



I N D O N E S I Ë
aardbeien en aardappelen. De tempels in het centrum en westen van 

Lombok vormen een mooi voorbeeld van de aparte godsdienstbele-

ving van de Sasak; het Wetu Telu een mengeling van islam, Balinees 

hindoeïsme en Sasak-animisme. Het getal drie is erg betekenisvol in 

het Wetu Telu. Het verwijst naar de drie godsdiensten, maar ook naar 

Allah, Mohammed en Adam, die gelijkstaan aan de zon, de maan en 

de sterren. Deze verwijzen op hun beurt naar de hemel, de aarde 

en het water. De familiale activiteiten en de landbouwmethodes van 

de Sasak worden sterk bepaald door het Wetu Telu-geloof. We ke-

ren terug naar Senggigi voor ons diner en overnachten in het hotel. 

(O,Picknicklunch,D)

Dag 11 TELUK KODE (LOMBOK) – PADANGBAI – MANGGIS (BALI)

We starten de dag met een lekker ontbijt, waarna we onze rit verder-

zetten naar de haven van Teluk Kode. Daar ligt de speedboot te wach-

ten die ons naar Padangbai in Oost-Bali brengt. De Straat van Lombok 

is niet ondiep zoals de zee-engte tussen Bali en Java. Integendeel, 

hier glippen atoomonderzeeërs ongemerkt van de Indische naar de 

Grote Oceaan. Langs de Straat van Lombok loopt de Wallacelijn, 

een denkbeeldige scheidingslijn tussen Azië en Oceanië. Ten westen 

vind je Aziatische fauna en flora, terwijl je ten oosten Australische 

dier- en plantensoorten aantreft. Bij aankomst genieten we van een 

heerlijke lunch. Daarna staat het dorpje Tenganan op het programma. 

In deze nederzetting van bijna 1000 jaar oud leven  grootgrondbezit-

ters die hun velden laten bewerken door uitgestotenen die buiten 

de dorpsmuren moeten leven. Tenganan is een Aga-dorp. De Aga 

beschouwen zichzelf als goddelijke nakomelingen. Enkel mannen en 

vrouwen die hier geboren zijn, mogen na een levenslange kringloop 

van reinigingsrituelen zetelen in de dorpsraad. We verwonderen ons 

over hun sociale orde waarin hun unieke dubbele ikat-weeftechniek 

en lontar-schrift belangrijke tradities vormen. Na deze boeiende ken-

nismaking rijden we naar het ALILA MANGGIS . Diner en overnachting 

in het hotel.

(O,L,D)

Dag 12 MANGGIS

Het ruige, maar wondermooie district Karangasem ontdekken we na 

het ontbijt. Het biedt als minst gekende regio van Bali een uitste-

kende locatie om haar woelige geschiedenis en levendige dorpen te 

ontdekken. Heel wat dorpen hebben een eigen identiteit ontwikkeld, 

die dankzij hun isolement goed bewaard is gebleven. Hun religie 

kent sterke animistische invloeden die we ook in hun kunst en tradi-

tie terugvinden. Tijdens onze wandeling door glooiende velden met 

prachtig geboetseerde rijstterrassen, staan we versteld van de rust 

en schoonheid van het landschap. We brengen ook een bezoekje 

aan het koninklijke waterpaleis van Tirtagangga, aan de voet van de 

vulkaan Agung en midden in de rijstvelden. Het is prachtig om zien 

hoe het goddelijke water uit de met demonenkoppen versierde wa-

terspuwers sprankelt. Na de lunch is het tijd voor nog een watertuin; 

Taman Ajung, die gebouwd werd ter ere van de laatste koning van 

Karangasem. Na deze indrukwekkende dag reizen we terug naar het 

hotel, waar we tijdens het diner genieten van traditionele dansen, 

waaronder de beroemde Legong-dans opgevoerd door kinderen uit 

het dorpje Banjar. Overnachting. (O,L,D)

Dag 13 MANGGIS – UBUD

Vandaag rijden we na het ontbijt richting Putung waar we een wan-

deling maken doorheen haar slangenfruitplantages. Via Rendang 

en Tembuku zetten we de weg verder naar Bangli waar we de ko-

ningstempel Kehen bezoeken. De weg gaat in stijgende lijn, tot plot-

seling de tweede bergmassa van belang opdoemt. Dit is de Gunung 

Batur met zijn omliggende vulkanen. Hier omringt de kraterrand een 

spectaculaire verzameling van natuurfenomenen. Zo is de caldera, 

met een doorsnede van 14 km, een overblijfsel van toen de top van 

de vulkaan werd weggeslagen. Nu bewonderen we er een prachtig 

blauw kratermeer. Hier en daar zien we fragiele dorpjes omgeven 

door brokkelige lavavelden. De sporadisch rokende kratermond aan 

de voorzijde van de vulkaankegel staat in fel contrast met de gestol-

de, inktzwarte lavastroom die werd uitgespuwd bij de laatste uitbar-

sting in 2000. De eruptie van de eeuwwisseling is de laatst gekende 

uit een reeks van 34 uitbarstingen, sinds de tiende eeuw na Chr. We 

genieten van een bijzondere lunch met uitzicht op de vulkaan. Tijdens 

onze rit door het groene binnenland genieten we van een landschap 

met afwisselende voedingsgewassen, tot we aankomen in Sebatu. 

Hier ontdekken we de minder gekende, maar charmante tempel van 

Gunung Kawi, die door de hindoebevolking van het eiland als rituele 

purificatieplaats wordt gebruikt. We dineren en overnachten in ALILA 

UBUD. (O,L,D)

Dag 14 UBUD

Na het ontbijt rijden we naar Mambal in Zuid-Ubud. In deze prach-

tige,  groene omgeving stappen we op de e-bike voor een fietstocht 

langs kleine lokale dorpjes. De goden hadden het goed voor met 

de Balinezen toen ze voor hen de ‘navel van de wereld’ schiepen. 

Indrukwekkend is het uiterst ingewikkelde irrigatiesysteem dat onder 

toezicht van het sociaal-economisch subak-orgaan verkeert. Dit or-

gaan ziet erop toe dat elk lid een rechtmatig deel van het beschikbare 

water krijgt. In ruil helpen ze mee aan het bouwen en onderhouden 

van dammen, waterkanalen en uit bamboe vervaardigde aquaducten. 

Vaak moeten de leden gezamenlijke pelgrimstochten maken, zodat 

de goden de watertoevoer garanderen. Hier en daar zien we kleinere 

tempels en altaren die een belangrijke functie vervullen bij de ritue-

len. Vanwege haar overvloed aan bronwater, vulkanische grond en 

constant gunstig klimaat, levert het eiland drie rijstoogsten per jaar. 

Op eenzelfde stuk rijstterras kunnen we elke fase van de natte rijstcy-

clus bewonderen. We lunchen bij een Balinese familie. Daarna keren 

we terug naar het kunstenaarsdorpje Ubud waar we een leuke wan-

deling maken om het centrum te verkennen. Door haar schoonheid 

en ideale lichtinval was Ubud erg in trek bij buitenlandse schilders, 

zoals Walter Spies, Antonio Blanco, Arie Smit en W.G. Hofker, die hier 

in de eerste helft van de 19de eeuw kwamen wonen. We dineren en 

overnachten in ALILA UBUD. (O,L,D)

Dag 15 UBUD – CANGGU

Er wacht ons na het ontbijt een boeiend traject in cabrio VW jeeps 

doorheen het minder bekende centrale berggebied met haar vulka-

nen, meren, rijstterrassen en geïsoleerde dorpjes. Aan de voet van 

de Batukaru vulkaan maken we een natuurwandeling tussen de im-

mense rijstterrassen. Hier merken we dat het leven op Bali in een 

specifiek ritme verloopt. Er bestaat een duidelijke relatie tussen de 

elegante en kleurrijke bevolking enerzijds en de uiterst weelderige 

vegetatie van dit vruchtbare eiland anderzijds. Terwijl we door enkele 

dorpjes trekken, merken we dat individualisme voor de Balinees niet 

bestaat. Bijna altijd zien we groepjes mensen die in de weer zijn 
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met burenhulp of de voorbereidingen voor de vele rituelen die ieder 

belangrijk levensstadium markeren. In het conglomeraat van hindoe-

istische en boeddhistische principes op basis van voorouderverering 

neemt de Pura Ulun Danu een belangrijke plaats in. Deze fotogenieke 

tempel herbergt de drie-eenheid, waarin uitzonderlijk de meru met 

elf daken gewijd aan Vishnu, als god van de meren, haar status ver-

raadt. We genieten van onze lunch. Daarna  worden we naar Canggu 

gebracht waar we genieten van enkele vrije uurtjes. We dineren en 

overnachten in THE HAVEN SUITES BALI BERAWA. (O,L,D) 

Dag 16 CANGGU

Met een lekker ontbijt achter de kiezen bezoeken we de beroemde 

zeetempel Tanah Lot. Deze werd in de 16de eeuw bovenop een 

rots in zee gebouwd. Tanah Lot is een van de zes belangrijkste 

Kahyangan-heiligdommen, die Bali en haar volk beschermen. Daarna 

trekken we naar het schiereiland Nusa Dua voor een mooie wandeling 

langs het strand van Jimbaran, gevolgd door de lunch. Na een korte 

rit in de zuidelijke kalkheuvels strekken we opnieuw de benen, in het 

60 ha grote culturele park van Garuda Wisnu. Hier zien we de impo-

sante buste van Vishnu, beschermgod van het universum. Het beeld 

is 22 meter hoog en vergezeld van het mythologische rijdier Garuda. 

We rijden terug naar Tuban waar we vrije tijd hebben om te winkelen 

en te ontspannen op het surfstrand van Kuta Beach. We keren terug 

naar het hotel om ons op te frissen voor het diner. We overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 17 CANGGU – DENPASAR – AMSTERDAM

Na het ontbijt is er tijd om te genieten van de faciliteiten van het hotel 

en zijn omgeving. In de late namiddag rijden we naar de luchthaven 

voor onze vlucht naar Amsterdam. (O)

Dag 18 AMSTERDAM

We komen aan in Amsterdam.

BELANGRIJK OM WETEN

■  Het is haast onmogelijk om alle eilanden van het reusachtige In-

donesië in één keer te bezoeken. De Nusa Indah rondreis legt de 

nadruk op vier belangrijke eilanden van de archipel. Die eilanden 

vormen door hun verschillend karakter een duidelijke illustratie 

van de gevarieerdheid van het land. Deze rondreis geeft ons dus 

een compleet en boeiend beeld van westelijk Indonesië. 

■  We maken kennis met alle facetten van het land. Het program-

ma biedt een evenwicht tussen niet te missen klassieke hoog-

tepunten en contacten met de leefwereld van de plaatselijke 

bevolking. Regelmatig maken we aangename wandelingen en 

leren we het land op een andere manier kennen. 

■  We reizen in privébussen met airconditioning, behalve in Sula-

wesi en tijdens de dagexcursies in Bali. Hier maken we gebruik 

van comfortabele minibussen met airconditioning om minder 

toegankelijke gebieden te bereiken.

■  Deze afwisselende reis staat in theorie open voor elke leeftijd. 

Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, 

kan deelnemen aan alle excursies en wandelingen die worden 

georganiseerd. 

■  Aangezien binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zich niet 

altijd strikt aan hun vluchtschema’s houden of deze misschien 

nog wijzigen na publicatie van de brochure, bestaat de kans 

dat er vertragingen ontstaan of dat de reisroute moet worden 

aangepast. Ook onvoorziene plaatselijke, logistieke of weers-

omstandigheden kunnen verschuivingen in het programma 

noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om 

het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maar enige 

flexibiliteit is vereist.



I N D O N E S I Ë
HOTELS

Dag 2-4 YOGYAKARTA 

ROYAL AMBARRUKMO HOTEL (*****/°°°°)

www.royalambarrukmo.com

Dag 5-6-7-8 RANTEPAO

TORAJA HERITAGE (****/°°°) 

www.torajaheritage.com

Dag 9-10 SENGGIGI 

QUNCI VILLAS (****/°°°°)

www.quncivillas.com 

Dag 11-12 MANGGIS

ALILA MANGGIS HOTEL (*****/°°°°)

www.alilahotels.com

Dag 13-14 UBUD

ALILA UBUD HOTEL (*****/°°°°)

www.alilahotels.com

Dag 15-16 CANGGU

THE HAVEN SUITES BALI BERAWA (****/°°°°)

www.thehavenhotels.com

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Amsterdam. 

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Indonesië / °=beoordeling ada

OPTIONEEL

Park, sleep and fly

Prijs: 

- €100/auto

- €25 p.p. o.b.v. dubbel

- €50 p.p. o.b.v. single

Inclusief

- 1 hotelovernachting

- shuttle heen en terug naar Schiphol

- Camerabewaking op de parking gedurende de hele reis
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N U S A  I N D A H

VERLENGINGEN

THE HAVEN SUITES BALI BERAWA

PERIODE D S

10.05.18 - 31.03.19 € 50 € 90

INBEGREPEN

-  1 overnachting in The Haven Berawa in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  transfer hotel-luchthaven Denpasar € 45 per traject (op basis van 

D en S)

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D), 1-pers. kamer (S)

-  verlenging op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid bij reservatie

ALILA SEMINYAK

PERIODE D S

10.05.18 - 15.07.18 € 145 € 290

16.07.18 - 15.09.18 € 175 € 350

16.09.18 - 31.03.19 € 145 € 290

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Studio in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  transfer hotel-luchthaven Denpasar € 45 per traject (op basis van 

D en S)

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D), 1-pers. kamer (S)

-  verlenging op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid bij reservatie
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Labuan BajoRINCA
KOMODO

SULAWESI

IRIAN JAYABALI

BALI

JAVA

JAVA

FLORES

Jayapura

Wamena

EndeSanur

Sanur

INDONESIË 

Surabaya

Surabaya

Bromo Ijen

Kumai

TAMAN EDEN
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 ID03 02.04.18 21.04.18 ■

18 ID01 16.07.18 04.08.18 ★
18 ID02 03.09.18 22.09.18 ♦
18 ID03 08.04.19 27.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 15

■  voor programma, prijzen en voorwaarden  
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.990
1-persoonskamer: € 7.990

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.490
1-persoonskamer: € 8.490
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I N D O N E S I Ë

Dag 1 BRUSSEL – SURABAYA (JAVA)

We vertrekken vanuit Brussel naar Surabaya, gelegen op het eiland 

Java.

Dag 2 SURABAYA (JAVA)

Bij aankomst in Surabaya rijden we naar het SWISS-BELINN AIRPORT 

HOTEL. Surabaya, de hoofdstad van Oost-Java, wordt ook de helden-

stad genoemd. Het was hier dat de onafhankelijkheidsstrijd losbarstte 

in 1945 en zich als een lopend vuurtje over de hele archipel ver-

spreidde. We dineren en overnachten in het hotel. (D)

Dag 3 SURABAYA – PANKALAN BUN – KUMAI (KALIMANTAN)

Met onze ontbijtbox onder de arm maken we ons klaar voor de korte 

vlucht naar Pankalan Bun, een klein stadje in het centrale deel van 

Kalimantan. Dit stadje wordt onze uitvalsbasis voor onze reis in de on-

gerepte jungle. Na de landing brengt een kort ritje ons naar het haventje 

van Kumai, aan de monding van de gelijknamige rivier. Kalimantan is 

de naam voor het Indonesische deel van het eiland Borneo. Ongeveer 

twee derde van het gebied bestaat nog voor een groot deel uit oerwoud. 

In de haven gaan we aan boord van een typische Indonesische boot of 

‘klotok’ en van daaruit ontdekken we langzaam het oudste regenwoud 

ter wereld. Zo komen we aan bij het Tanjung Puting nationaal park, dat 

met haar 3.550 km² een enorme variëteit aan fauna, flora en wildleven 

biedt. Met een beetje geluk spotten we langs de oevers van de rivier 

krokodillen, neusapen, langstaartmakaken en tropische vogels waaronder 

de neushoornvogel. Na de lunch maken we voor het eerst kennis met “de 

man van het woud”: de orang-oetan. Bij het voedingsstation van Tanjung 

Harapan ontmoeten we de half wilde mensapen van dichtbij. Het is een 

echte belevenis om te zien hoe deze gerehabiliteerde dieren tevoorschijn 

komen en behendig langs de takken voortbewegen. Vol bewondering 

kijken we toe hoe ze op enkele meters van ons smullen van hun maaltijd. 

We dineren en overnachten in de eenvoudige RIMBA LODGE, midden in 

het nationale park. (O,L,D)

Dag 4 KUMAI: TANJUNG PUTING NATIONAAL PARK

We starten de dag met een eenvoudig ontbijt. Via de kronkelende rivier, 

varen we de diepe jungle in. Onderweg zien we  families neusapen, 

die heel wat lekkers vinden in de bomen aan de rand van de oever. 

We trekken naar het bezoekerscentrum van Pondok Tanggui. In deze 

rustige omgeving krijgen de orang-oetans melk en bananen aangebo-

den. Tegelijkertijd leren ze om in het oerwoud hun natuurlijk voeding te 

zoeken, vooral bladeren en vruchten. We genieten van onze lunch. Diep 

in de jungle bereiken we Camp Leaky, genoemd naar Louis Leakey, een 

onderzoeker die het evolutionaire verband tussen mens en mensaap 

wilde aantonen, samen met Dian Fossey, Jane Goodall, maar ook Biruté 

Galdikas, die hier tot vandaag onderzoekt verricht. Enorme apenman-

netjes met hun indrukwekkende wangzakken, moeders met baby’s en 

speelse adolescenten wachten ons op aan de steiger en vergezellen ons 

tot aan de voederplaats. In deze rustige natuurlijke omgeving krijgen 

de roodharige apen aanvulling op hun natuurlijk dieet van vruchten met 

bananen, melk en knollen. Velen werden hier als baby ondergebracht en 

worden langzaam terug gerehabiliteerd. Na deze unieke ervaring keren 

we terug naar de lodge voor ons diner en de overnachting. (O,L,D)

Dag 5 KUMAI – SURABAYA – BROMO (JAVA)

Na het ontbijt genieten we voor een laatste keer van de prachtige 

omgeving en keren we per boot terug naar Kumai. We lunchen aan 

boord. Van hieruit rijden we naar Pankalan Bun en nemen we onze 

vlucht naar Surabaya. Bij aankomst in Surabaya rijden we door naar 

Bromo Tengger Semeru Nationaal Park, waar we dineren en over-

nachten in het stijlvolle JIWA JAWA BROMO RESORT. (O,L,D)

Dag 6 BROMO TENGGER SEMERU NATIONAAL PARK 

De Bromovulkaan is misschien wel de bekendste vulkaan van 

Indonesië. Het is de heilige berg van de Tengerrezen, een volk uit het 

omliggende gebergte, die er elk jaar een zoenoffer brengen. Ze komen 

samen op de rand van de berg en werpen groenten, fruit en bloemen 

in de krater. We staan vroeg op en rijden naar een uitkijkpunt waar we 

de prachtige zonsopgang boven dit eindeloze landschap waarnemen. 

In de verte zien we de hoogste vulkaan van Java, de Semeru, boven 

het landschap uittorenen. Nadien rijden we over de zandzee tot aan de 

voet van de Bromo. Te paard beklimmen we het laatste stuk tot aan 

de kraterrand, waar we genieten van een onbegrensd uitzicht over dit 

natuurfenomeen. We keren terug naar het hotel waar we genieten van 

een ontbijt. Daarna verlaten we het Tenggergebied en nemen we de 

trein richting Bangyuwangi. Onderweg genieten we van onze lunchbox. 

Dineren en overnachten doen we in het JIWA JAWA IJEN RESORT, om-

ringd door bergen en weelderige tuinen. (O,Lunchbox,D)

 

Dag 7 BROMO – IJEN NATIONAAL PARK 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de plantages van 

Kaliklatak. Hier komen we meer te weten over de teelt en verwerking 

van bergcultuurgewassen zoals koffie, cacao, kruidnagel, nootmus-

kaat en rubber. De plantage is 1.000 ha groot en was oorspronkelijk 

6 EILANDEN EXPLORATIE

Kalimantan (Indonesisch Borneo)
Verkenning van de jungle

Ontmoeting met de orang-oetan

Oost-Java 
Prachtige vulkanen en zonsopgangen

Blauwe vuur van Ijen

Flores
Uitzonderlijke natuurpracht

Bezoek aan Kelimutuvulkaan & meerkleurige meren

Kostbaar textiel & kunstzinnig geweven ikatdoeken

Rinca & Komodo
Ontmoeting met prehistorische komododraken

Voetsafari’s door heuvelachtige savanne

Papua
Boeiende wandeltochten in het hooggebergte

Varkensfeest & oorlog bij de Danistammen

Bali
Koningstempel Taman Ayun

Natuurwandeling door de rijstterrassen

VOLPENSION
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eigendom van een Nederlands bedrijf, tot het in 1957 in handen 

kwam van de huidige, Indonesische eigenaar. Vanop het hoogste 

punt, zo’n 850 m boven de zeespiegel, genieten we van een prachtig 

panorama met zicht op de Zeestraat van Bali, het eiland Bali en de 

Blambangan Peninsula. We lunchen op de plantage. In de namiddag 

genieten we van wat vrije tijd. We dineren en  overnachten in het 

hotel. (O,L,D)

Dag 8 IJEN NATIONAAL PARK – SANUR (BALI)

Ijen is een complex van stratovulkanen op de uiterst oostelijke top van 

het eiland Java. Kort na middernacht reizen we naar de Kawah Ijen 

vulkaan, het toneel van intensieve en zwaar belastende zwavelont-

ginning. Ontsnappende gassen worden gekanaliseerd via een netwerk 

van keramische pijpen, wat resulteert in de condensatie van gesmol-

ten zwavel. De zwavel, die in gesmolten staat dieprood van kleur is, 

stroomt langzaam uit de buizen op de grond. Eenmaal afgekoeld wordt 

de zwavel felgeel. ’s Nachts zijn we getuige van een uniek fenomeen 

waarbij blauwe vlammen in de krater branden, deze ontstaan door 

zwavelgassen die aan hoge temperaturen ontsnappen uit de scheu-

ren van de rotsen. Dit spektakel is vooral ’s nachts mooi om naar te 

kijken. Bij zonsopgang merken we vanop de kraterrand het prachtige 

turkooizen kratermeer op. Dit meer is het zuurste ter wereld. Na deze 

prachtige ervaring, keren we terug naar het hotel voor het ontbijt. Even 

later gaan we aan boord van de ferry die ons naar Bali, het Eiland der 

Goden brengt. We lunchen onderweg en dineren en overnachten in het 

ARTOTEL. (O,L,D)

DAG 9 BALI

Na het ontbijt start onze ontdekkingstocht met een rit door het bin-

nenland en het centrale westelijke berggebied. We bezoeken de 

Koningstempel van Taman Ayun die ons toont hoe belangrijk het 

geloof hier is. In een lokaal restaurant genieten we van een heerlijke 

lunch. Aan de voet van de Batukaruvulkaan strekken we de benen 

tijdens een natuurwandeling tussen de rijstterrassen. Hier merken we 

dat het leven op Bali volgens een specifiek ritme verloopt. Er be-

staat een duidelijke relatie tussen de elegante en kleurrijke bevolking 

enerzijds en de uiterst weelderige vegetatie van dit vruchtbare eiland 

anderzijds. Terwijl we door enkele dorpjes trekken, merken we dat 

individualisme voor de Balinees niet bestaat. Haast altijd zijn mensen 

druk in de weer met burenhulp of de voorbereidingen voor de vele 

rituelen die ieder belangrijk levensstadium markeren. We dineren in 

een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 10 SANUR – DENPASAR – ENDE – MONI (FLORES)

Vandaag vliegen we van Bali naar Ende, de tweede grootste stad van 

Flores (mogelijk met tussenstop). Op weg naar de luchthaven genie-

ten we van onze ontbijtbox. Vanuit het vliegtuig ontdekken we een 

heel ander landschap en vegetatie. Ende is een vroegere thuishaven 

van de meest beruchte zeerovers van de kleine Sunda eilanden en 

wordt omarmd door de vulkanen Meja en Ia. Langs diepe en steile da-

len in het ruige landschap bereiken we het dorpje Moni. We genieten 

er van onze lunch. Moni is het centrum van het Liogebied dat vooral 

bekend staat om haar ikatkunst en ook het vertrekpunt wordt van 

ons bezoek aan de Kelimutuvulkaan. In de namiddag maken we een 

prachtige wandeling door geïsoleerde dorpjes, rijstterrassen, kruidna-

geltuinen en weelderige vegetatie. We dineren en overnachten in de 

eenvoudige KELIMUTU ECOLOGDE. (Ontbijtbox,L,D)

Dag 11 MONI – KELIMUTU – LABUAN BAJO

Vandaag staan we voor dag en dauw op, want voor zonsopgang maken 

we eerst nog een steile klim. Na een deugddoende koffie of thee brengt 

de transfer ons tot aan de top. De laatste meters klimmen we te voet 

tot aan het uitkijkpunt. De vulkaan is al lang uitgedoofd, maar rondom 

ontplooit zich een fantastisch landschap. Door een gril van de natuur 

liggen er drie meren op de barre piek van 1.600 m hoogte. De meren 

van deze uitgedoofde vulkaan zijn vooral bekend om hun wisselende 

kleuren. Deze kleurwissel gebeurt op onvoorspelbare momenten en 

gaat dan ook gepaard met allerlei lokale legendes. Hoewel het ver-

schijnsel wetenschappelijk gemakkelijk te verklaren is, baadt Kelimutu 

in een mysterieus karakter. Geen wonder dus dat de lokale bevolking 

zich nog steeds gedwongen voelt om precies op deze plek voedseloffers 

te brengen. Na een korte klim naar het hoogste punt genieten we van 

een verbazingwekkend snelle zonsopgang. Na dit spektakel dalen we 

opnieuw af voor het ontbijt in onze lodge. Via de Trans-Flores hoofdweg 

rijden we terug naar Ende. We genieten er van onze lunch. Daarna is het 

opnieuw tijd voor een transfert naar de luchthaven, ditmaal voor onze 
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vlucht naar Labuan Bajo, een vissersdorp aan de westkust van Flores. 

Labuan Bajo wordt onze uitvalsbasis voor een bezoek aan Komodo 

Nationaal Park. We genieten van enkele vrije uurtjes in het JAYAKARTA 

RESORT & SUITES, vlakbij het strand. We dineren en overnachten in 

het resort. (O,L,D)

Dag 12 KOMODO & RINCA

Na een vroeg ontbijt vertrekken we bij zonsopgang en varen we voorbij 

grillig gevormde eilandjes die volstrekt onbewoond zijn. Onze eerste 

stop is Komodo. Dit is het grootste eiland van het Komodo Nationaal 

Park. Parkwachters gaan met ons mee op zoek naar de beroemde 

Komodovaraan. Al jarenlang vormt deze reuzehagedis inspiratie voor 

heel wat mythen en verhalen met woeste draken in de hoofdrol. 

Tijdens een boeiende wandeling genieten we van een uitzicht op de 

zeestraten van de eilanden rondom. Hier kunnen we de komodovaraan 

bewonderen in zijn natuurlijke habitat, terwijl de parkwachters er op 

toezien dat we niet te dicht in de buurt komen. Op het menu van de ko-

modovaraan staan naast levende prooien ook kadavers van groot wild 

die ze eerder gedood hebben met hun giftige beten. Jaarlijks wordt 

het aantal komodovaranen nauwlettend geteld op 29 verschillende 

locaties. Ondanks hun status van kwetsbaar diersoort blijft hun aantal 

tegenwoordig stabiel. In Kampung Komodo, het enige dorpje op het ei-

land, zien we hoe de zeevaarders leven en hoe ze in hun levensonder-

houd voorzien. We varen per speedboot verder naar het eiland Rinca, 

het tweede grootste eiland van het nationale park. Na de picknicklunch 

worden we opnieuw door parkwachters opgewacht om nogmaals op 

zoek te gaan naar de komodovaraan. Na dit avontuur varen we terug 

en genieten we van een prachtige zonsondergang boven de Floreszee. 

We dineren en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 13 LABUAN BAJO – DENPASAR (BALI) – JAYAPURA (PAPUA)

We starten de dag met een ontbijt. We genieten van enkele vrije 

uurtjes en een lunch vooraleer we naar de luchthaven rijden voor een 

vlucht naar Denpasar. Na aankomst op de luchthaven van Ngurah 

Rai rijden we naar het ARTOTEL waar we dineren. We hebben enkele 

kamers ter beschikking om ons op te frissen voor we naar de lucht-

haven rijden. Daar wacht het vliegtuig voor onze nachtvlucht naar 

Papua. (O,L,D)

Dag 14-15-16 JAYAPURA (PAPUA) – WAMENA 

We komen ‘s ochtends aan in Jayapura (mogelijk met tussenstop)en 

vliegen van daaruit naar Wamena in de Baliemvallei. Zodra we het 

vliegtuig verlaten, stappen we een andere wereld binnen die velen 

onder ons voorgoed verloren hadden gewaand. We lunchen in een 

lokaal restaurant. Het stadje Wamena is amper een paar straten 

groot, maar vormt toch het centrum van een gebied dat jaren geleden 

ontdekt werd en nog altijd relatief geïsoleerd is van de buitenwereld. 

Vanuit deze plaats zullen we gedurende drie dagen de streek verken-

nen met aangepast vervoer. Tijdens de wandelingen bezoeken we 

authentieke dorpjes en markten en exploreren we de weidse vallei. 

We maken een onvergetelijk varkensfeest mee waarbij de Dani in 

traditionele outfit een waar feestmaal voor ons organiseren. We ver-

blijven in het BALIEM VALLEY RESORT in Sekan. Tijdens het verblijf in 

Wamena zijn alle maaltijden inbegrepen. (1snackontbijt,2O,3L,3D)

Dag 17 WAMENA – SENTANI 

Na het ontbijt verlaten we de Baliemvallei op dezelfde manier als we 

gekomen zijn. Een spectaculaire vlucht brengt ons terug naar de kust 

en de bewoonde wereld. Na aankomst in Sentani Airport wachten 

onze taxi’s ons op en rijden we richting het gelijknamige meer. Vanuit 

de kleine haven van Yahim maken we een ontspannende boottocht 

op het grote Sentanimeer. We bezoeken Asei, een van de kleinere 

eilandjes, en maken er kennis met een kunstzinnig en lief volk dat 

opvallende en charmante Melanesische gelaatstrekken heeft. We 

lunchen in een lokaal restaurant aan de oevers van het meer. Het 

universiteitsmuseum Cendrawasi herbergt de privécollectie van de pri-

mitieve kunst van Michael Rockefeller die in 1961 verdween in het 

gebied van de Asmat en naar alle waarschijnlijkheid werd opgegeten 

door dit koppensnellende, kannibalistische volk. Op de lokale markt 

en vismarkt kuieren we gezellig langs de kraampjes met kleurrijke 

lokale specialiteiten. We dineren in een lokaal restaurant en over-

nachten in het GRAND ALLISON HOTEL. (O,L,D)

Dag 18 SENTANI – DENPASAR (BALI)

Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven van Sentani 

voor onze vlucht naar Bali (mogelijk met tussenstop). Bij aankomst 

in Denpasar rijden we naar het hotel. We dineren in een lokaal restau-

rant en overnachten in het ARTOTEL. (O,snacklunch,D)

Dag 19 DENPASAR (BALI) – BRUSSEL

Met het ontbijt achter de kiezen genieten we van een vrije dag. Voor 

wie avontuurlijk is aangelegd, staan er heel wat facultatieve excursies 

op het programma, zoals een White Water Rafting of Ocean Dolphin 

Rafting. Je kan ook vogelspotten in het Bali Bird  Park of gewoon 

genieten van de gezellige omgeving van Sanur en het hotel. Op het 

einde van de dag brengt de transfer ons naar de luchthaven van 

Denpasar voor onze vlucht naar Brussel. (O)

Dag 20 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

KOMODOVARAAN (Varanus Komodoensis Ouwens)

De komodovaraan is de grootste hagedis ter wereld. Zijn 
scherpe kaken met naar achter gerichte tanden, messcherpe 
klauwen, loopsnelheid van 20 km/u en krachtige staart zijn 
gevaarlijke wapens. Maar het dodelijkst zijn de gifklieren: 
die maken zijn beten fataal! Lange tijd werd gedacht dat de 
bacteriën in zijn speeksel (een gevolg van het eten van rot-
tende kadavers) zijn slachtoffers een fatale bloedvergiftiging 
bezorgden. Pas in 2009 werd duidelijk dat de komodovaraan 
over goed ontwikkelde gifklieren beschikt, die een grote rol 
spelen bij het doden van een prooi. Waarom deze varaan alleen 
maar voorkomt op Komodo, Rinca en Padar en de mannetjes 
de vrouwtjes met een ratio van 3,4/1 overtreffen, blijft een 
mysterie. Het toeval dat hun vlees en huid geen handelswaarde 
heeft, is tot hiertoe hun redding gebleken.
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DE BALIEM-VALLEI

De grootse Baliemvallei, 16 km breed en zowat 60 km lang, is 
omsingeld door dichtbegroeide bergen en is een van de laatste 
plaatsen ter wereld waar een volk overleeft in quasi-neolithische 
omstandigheden. Er zijn geen wegen van de kust naar het bin-
nenland. Verspreid in deze ruwe, bergachtige vallei liggen de 
dorpjes van de Dani, een groep die etnisch en raciaal in grote 
mate verschilt van de overige Indonesische volkeren. Ze beho-
ren tot het negroïde ras en hebben een donkerdere huidskleur. 
In Wamena en omgeving word je voortdurend geconfronteerd 
met dit merkwaardige volk: de kleding van de mannen bestaat 
slechts uit een ‘holim’ of peniskoker en soms wat schitterende 
veren in de haartooi. Doordat ‘s nachts de temperatuur aan-
zienlijk daalt, smeren ze zich in met varkensvet en houtskool. 
Een ontmoeting op een van de afgelegen landwegen met een 
forse volwassen Dani met glanzende huid, die bovendien de 
slagtanden van een everzwijn door zijn neus geboord heeft, 
zal je nooit meer vergeten! Ondanks hun dreigend voorkomen 
zijn deze mensen uiterst zachtmoedig. Nergens anders krijgen 
we een vriendelijkere handdruk. De vrouwen dragen enkel een 
rok, volledig vervaardigd uit natuurlijke materialen zoals varen 
of gras en doen het zwaarste werk. We zien ze vaak op het 
veld met geknoopte nettassen op de rug waarin ze hun baby, 
varken en net geoogste knollen dragen. Soms hebben ze zich 
ingesmeerd met riviermodder als teken van rouw om een ge-
storven familielid. Een minder onschuldig middel om rouw uit 
te drukken is het amputeren van vingers van de vrouwelijke 
familieleden van de overledene, een gebruik dat officieel ver-
boden, maar nog niet helemaal gebannen werd. Ook in de 
Baliemvallei, een fantastische wereld waar de moderne mens 
geconfronteerd wordt met zijn origine, rukt de beschaving op. 
Het zal niet zo lang meer duren voor ook deze primitieve sa-
menleving en cultuur voorgoed zal verdwijnen...
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HOTELS

Dag 2 SURABAYA 

SWISS-BELINN AIRPORT SURABAYA HOTEL (****/°°°°)

www.swiss-belhotel.com

Dag 3-4 KUMAI 

RIMBA LODGE (nvt/nvt)

www.rimbaecolodge.com  

Dag 5 BROMO 

JIWA JAWA BROMO RESORT (****/°°°°)

www.jiwajawa.com

Dag 6-7 IJEN

JIWA JAWA IJEN RESORT (****/°°°°)

www.jiwajawa.com

Dag 8-9,18 SANUR (BALI) – NIEUW KEUZE

ARTOTEL (****/°°°°)

www.artotelindonesia.com

Dag 10 MONI 

KELIMUTU LODGE (**/°°)

DAG 11-12 LABUAN BAJO

JAYAKARTA SUITES (****/°°°°)

www.flores.jayakartahotelsresorts.com

Dag 14-15-16 WAMENA

BALIEM VALLEY RESORT (***/°°°)

www.baliem-valley-resort.com

Dag 17 JAYAPURA (SENTANI) 

GRAND ALLISON HOTEL (***/°°°)

http://www.grandallisonsentani.com/

BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens deze Indonesiërondreis ontdekken we ongekende en af-

gelegen gebieden, waar we kunnen proeven van bijzondere na-

tuurfenomenen en fascinerende culturen die op het punt staan te 

verdwijnen. We bezoeken plaatsen die geen of nauwelijks toerisme 

kennen en zorgen voor een onvergetelijke ‘once in a lifetime’ erva-

ring. We boeten af en toe in aan comfort om niets te missen, maar 

de beloning is groot! 

■  Deelnemers aan deze reis dienen over een goede algemene con-

ditie en mobiliteit te beschikken. Een sportieve instelling, een ge-

zonde dosis humor en aanpassingsvermogen zijn vereist.

■  Om het contact met de plaatselijke bevolking optimaal te laten 

verlopen, wordt deze reis lokaal begeleid door Indonesiëkenners.

■  Het beschreven programma en de vermelde hotels kunnen altijd 

gewijzigd worden naargelang plaatselijke, logistieke en weers-

omstandigheden. Reizen in dergelijke afgelegen gebieden vragen 

flexibiliteit van alle deelnemers.

■  Door aanpassingen in lokale vluchtschema’s kan het programma 

wijzigen. Onze reisleid(st)er zal echter steeds, binnen de moge-

lijkheden, het programma aanpassen in het belang van de groep. 

De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden zonder voor-

afgaande melding.

■  Het maximum toegelaten gewicht voor de binnenlandse vluchten 

in Indonesië bedraagt 15 kg. De overige bagage kan worden ach-

tergelaten in Surabaya en Denpasar.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

officiële categorie Indonesië / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Amsterdam. Autocar van Brussel/Antwerpen naar Amster-

dam.

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Verschillende sites in Indonesië rekenen een extra fotografie- en 

filmkost aan. Deze zijn niet inbegrepen in de rondreis.
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Shiraz

Abyaneh

Yazd

Kashan

Isfahan

Teheran

IRAN

PERZISCH SPROOKJE
12-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 IR05 06.04.18 17.04.18 ■

18 IR01 04.05.18 15.05.18 ♦

18 IR02 28.09.18 09.10.18 ♦

18 IR03 12.10.18 23.10.18 ♦

18 IR04 05.04.19 16.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer € 3.990
1-persoonskamer € 4.450
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Dag 1 BRUSSEL – TEHERAN

We vertrekken vanuit Brussel naar Teheran. Bij aankomst in de hoofd-

stad rijden we naar het PARSIAN AZADI HOTEL voor de overnachting. 

Dag 2 TEHERAN

Na het ontbijt maken we kennis met de Iraanse hoofdstad, Teheran. 

Teheran is een moderne metropool, een bijzondere miljoenenstad vol 

prachtige paleizen en musea. Teheran werd officieel in 1100 v.Chr. 

benoemd tot stad, maar archeologische opgravingen bewijzen dat 

de stad al rond 3000 v.Chr. bestond. Sinds 1778 is  Teheran de 

hoofdstad van Iran. Tijdens onze stadstoer zien we veel sluiers, 

‘chadors’ en ‘mullahs’, maar verrassend genoeg ook veel modieus 

geklede Iraanse vrouwen. We beginnen met een bezoek aan het 

Golestanpaleis, de voormalige residentie van de verschillende dynas-

tieën die Perzië heeft gekend. Het Paleis geeft ons een goed inzicht 

in het adellijke leven van weleer. We lunchen in de stad. Uiteraard 

bezoeken we ook het Nationaal Museum. Hier krijgen we een repre-

sentatief beeld van de archeologische betekenis van het land en de 

culturele geschiedenis waarmee we kennismaken tijdens onze reis. 

In het Museum van Kroonjuwelen wordt de grootste roze diamant ter 

wereld tentoongesteld: de Darya-e-Noor (Zee van Licht). De collectie 

van dit museum wordt gezien als de meest waardevolle juweelcol-

lectie ter wereld. Tenslotte maken we op de terugweg naar het hotel 

een stop aan de toren van Milad, de hoogste vrijstaande toren in Iran. 

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

Dag 3 TEHERAN – KASHAN

Na het ontbijt bezoeken we de musea in de paleizen van Saadabad. 

Dit complex bestaat uit 18 paleizen in een uitgestrekt park. Tien 

paleizen werden omgebouwd tot musea. We vinden er onder andere 

het Groen Paleis, een museum dat zijn naam dankt aan de groengele 

marmersoort waarmee het bedekt is. Ook het Wit Paleis is een be-

zoek waard. Hier woonde Mohammad Reza Pahlavi, de laatste Sjah 

van Iran. Na de pracht en praal van deze paleizen zoeken we het 

alledaagse leven van de Iraniër op tijdens een wandeling doorheen de 

Tajrish Bazaar. Dit is een kleurrijke, niet-toeristische markt met groen-

ten, fruit, vlees, noten en kruiden. Vooral de walnoten in gezouten 

water zijn geliefd bij de Iraniërs. Op de markt worden we vriendelijk 

begroet, bestookt met nieuwsgierige vragen en nagekeken door gie-

chelende meisjes. De gastvrijheid van de mensen is ongekend en 

het is ontwapenend om tijdens onze reis mensen te ontmoeten. Zo 

ontdekken we hoe het dagelijkse leven van de Iraniërs verloopt. Na 

de lunch verlaten we Teheran en rijden we naar Kashan. Dit is een 

aangenaam oasestadje met prachtige handelshuizen en een van de 

beroemdste Perzische tuinen van het land: de Tuin van Fin. We dine-

ren en overnachten in het NEGARESTAN HOTEL (O,L,D)

Dag 4 KASHAN – ABYANEH

Na het ontbijt bezoeken we deze morgen Kashan met zijn beroemde 

Tuin van Fin. Iran bestaat voor een groot gedeelte uit droog woes-

tijnland. De tuin vertegenwoordigt daarom de aardse versie van het 

paradijs in de Iraanse cultuur. Zo staat deze tuin ook in de Thora 

beschreven. Deze ‘Fin Garden’ werd gebouwd in opdracht van Sjah 

Abbas I en combineert architectonische kenmerken van de Sfavid-, 

Zandiyeh- en Kadjarenperiodes. In 2011 werd de tuin toegevoegd 

aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Fris bronwater kabbelt door 

kanaaltjes en bassins en zorgt samen met een reeks cipressen voor 

de nodige verkoeling. De mooiste huizen van rijke handelaren liggen 

dicht bij elkaar in het westen van het stadje. Deze huizen werden ge-

bouwd door rijke handelslui om indruk te maken op hun buitenlandse 

kopers. De huizen zijn gedecoreerd met uit steen gehouwen verfijnde 

motieven en spiegelwerk. We brengen een bezoek aan het Boroujerdi 

of Tabatabaeihuis. Verder vinden we in Kashan een belangrijke archeo-

logische opgraving. Tappeye Sialk wordt gevormd door de ruïnes van 

een prehistorische stad die tussen de 8ste eeuw v.Chr. en de 5de eeuw 

v.Chr. bewoond werd. Na de lunch rijden we verder naar het dorpje 

Abyaneh, middeleeuws aandoend en gebouwd in roodbruine klei. Het 

dorp is prachtig gelegen aan de voet van de Karkasberg, uitkijkend 

over de vallei. We genieten van de sereniteit van dit schilderachtige 

dorp met zijn karakteristieke laantjes en bewoners die leven, spreken 

en gekleed gaan volgens de traditionele Perzische stijl. Oorspronkelijk 

waren de inwoners Zoroastriërs die zich later bekeerden tot de Islam. 

De vrouwen vallen op door hun felle en fleurige kledingstukken, terwijl 

de mannen volgens de traditie zwarte broeken dragen. We dineren 

en overnachten in het enige en eenvoudige ABYANEH HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 ABYANEH – ISFAHAN

Na het ontbijt verlaten we het dorp en rijden we naar Isfahan, het 

juweel van Iran. De stad dankt haar naam aan de karavanen die de 

stad Isfahan aandeden tijdens de Zijderoute. Deze wondermooie stad 

is de voormalige hoofdstad van de Safaviden en hét hoogtepunt van 

de Perzische cultuur. Ogen komen te kort: schitterende moskeeën, 

sierlijke bruggen, prachtige paleizen met bijzonder mozaïekwerk, 

kerken, tuinen, bazaars en theehuizen. Op de bazaars zien we tapijt-

wevers, miniaturisten en koperslagers aan het werk. Hier zullen we 

zeker en vast gesprekken aanknopen met nieuwsgierige ‘locals’. Na 

de lunch in een lokaal restaurant brengen we een bezoek aan de Vank 

Kathedraal in de wijk Jolfa, het christelijke en Armeense deel van de 

stad. Dit was een van de eerste kerken die in de Safavidperiode door 

Shah Abbas gebouwd werd. De rustige en eerder moderne buitenkant 

staat in schril contrast met de fel gedecoreerde binnenkant. In de late 

namiddag brengen we een bezoek aan de twee bekendste bruggen 

van Isfahan. Als eerste is de Khajubrug aan de beurt. Deze brug telt 

24 bogen en is 133 m lang. Binnenin zit de lokale bevolking lekker 

te luieren of bij te kletsen. We wandelen nog even naar de mooi ver-

BLIKVANGERS
Alle hoogtepunten van Iran

Inkijk in het dagelijkse leven van de Iraniër

Gastvrije bevolking

PERZISCHE SCHATTEN
Perzische paradijstuinen

Persepolis
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Woestijnarchitectuur in Yazd
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P E R Z I S C H  S P R O O K J E

lichte Si-o-Se-polbrug, de brug met 33 bogen. We nemen onze intrek 

in het KOWSAR hotel. Diner en overnachting in het hotel. (O,L,D)

Dag 6 ISFAHAN

Na het ontbijt brengen we een hele dag in Isfahan door. Ons hoofdbe-

zoek vandaag is het Naqsh-e-Jahan-plein of koninklijke plein. Al snel 

begrijpen we waarom deze stad zo beroemd is; dit is het op een na 

grootste, maar ook mooiste plein ter wereld. Aan de westkant domi-

neert het Ali Qapou Paleis. Het paleis telt zeven verdiepingen, maar 

is zó gebouwd dat het lijkt alsof het uit vijf verdiepingen bestaat. Dit 

ter bescherming van de koning. Van bovenop het paleis hebben we 

een mooi overzicht over het plein. Om het uitzicht nog indrukwekken-

der te maken liet de sjah de betoverende Masjed-e Imam bouwen. 

Deze moskee is het toppunt van islamitische bouwkunst. De Imam 

Moskee, ook wel gekend als de Jameh Abassi Moskee, bevindt zich 

aan de zuidkant van het plein en is erkend als Unesco werelderfgoed. 

Het is een waar pareltje van Islamitische en Perzische architectuur. 

Aan de oostkant torent de Sheikh Lutfollah Moskee boven het plein 

uit. Ook deze moskee is erkend als Unesco werelderfgoed en dateert 

uit de Safavidperiode in het begin van de 17de eeuw. Sjah Abbas 

I liet deze moskee bouwen toen zijn plein klaar was. De architect 

diende rekening te houden met de rechthoekige vormen van het plein 

en de moskee moest naar Mekka worden gericht. Het mozaïekwerk 

en de weerklank binnen zijn fenomenaal. Lunchen doen we in een 

lokaal restaurant vlakbij het plein. In de namiddag brengen we een 

bezoek aan Chehel Sotun of ‘het paleis van 40 zuilen’. Het getal 

veertig was het symbool voor schoonheid en bewondering. Ook dit 

gebouw werd opgetrokken onder het bewind van Sjah Abbas I en 

weerspiegelt de geest van de Safavidische architectuur. Dat zien we 

aan de manier waarop het gebouw geïntegreerd werd in de natuur, in 

dit geval een koninklijk park. In de grote audiëntiezaal binnenin vin-

den we zes grote muurschilderingen van historische gebeurtenissen. 

Het Hasht Behesht Paleis ligt ten zuiden van het Chehel Sotun Paleis, 

in het Rajai Park. Het wordt ook wel het ‘Paviljoen van de 8 Paleizen’ 

genoemd doordat er een achthoekig ontwerp gebruikt werd. Hierna 

is er even tijd om door de Qeisarieh Bazaar te wandelen, een lange 

gang vol winkeltjes die rondom het Naqsh-e-Jahan-plein loopt. Proef 

hier van een overheerlijk saffraanijsje of stap een traditioneel thee-

huis binnen waar mannen en vrouwen de waterpijp of shisha roken. 

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

Dag 7 ISFAHAN – YAZD

Na het ontbijt zetten we koers richting Yazd. We doorkruisen dor step-

pegebied, omgeven door een grillig laaggebergte. Onderweg stoppen 

we in Nai’n, waar we de bekende Vrijdagsmoskee bezoeken, met zijn 

mooi bewaard gebleven plaasterwerk. De moskee is een van de eerste 

vier moskeeën gebouwd na de Arabische invasie in Iran en stamt uit de 

9de of 10de eeuw. Ook bezoeken we het traditionele Pirnia-huis of het 

Etnografisch Museum. De architectuur van het huis vormt een prachtig 

voorbeeld van een woestijnwoning uit de periode van de Safaviden. Na 

de lunch rijden we verder door de Grote Zoutwoestijn van Iran. Op 50 

km van Yazd stoppen we in Meybod. Ook daar zijn we onder de indruk 

van de woestijnarchitectuur, karavanserai en ijshuizen die typisch zijn 

voor deze streek. Handig waren ze ooit wel, die bewaarplaatsen van 

ijs, in deze snikhete temperaturen. We komen aan in Yazd, een echte 

woestijnstad en volgens Unesco een van de oudste bewoonde steden 

ter wereld. Yazd heeft een prachtig bewaarde oude binnenstad met 

een keur aan restaurants, theehuizen, guest houses en winkeltjes. We 

vinden er veel lemen huizen en nauwe straatjes. De huizen worden ge-

kenmerkt door typische ‘badgirs’, windtorens die elk zuchtje wind naar 

beneden laten circuleren. Een eeuwenoude vorm van airconditioning. 

Bijzonder zijn ook de vele onderaardse ‘qanats’ waarmee smeltwater 

uit de bergen vakkundig door de stad wordt geleid en droge delen van 

water voorziet. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in 

het PARSIAN SAFAIYE HOTEL. (O,L,D)

Dag 8 YAZD 

Na het ontbijt spenderen we een volledige dag in Yazd. Yazd was en 

is nog steeds het centrum van het zoroastrisme, de oude religie van 

Perzië met de bekende profeet Zarathustra. Het Zoroastrisme was 

de staatsgodsdienst in het Perzische rijk tot de komst van de islam. 

De energie van de schepper wordt in het zoroastrisme weergegeven 

door licht en vuur. Zoroastrische gebouwen worden dan ook vuurtem-

pels genoemd. Na aanvankelijk vervolgd te zijn - veel volgelingen 

vluchtten naar India - worden de zoroastriërs nu weer officieel in de 

Iraanse grondwet erkend. We starten met een bezoek aan de Torens 



I R A N
der Stilte, twee getuigen van de traditionele begrafenisrituelen van 

de Zoroastriërs. Daarna bezoeken we het huis van vuur waar we 

het eeuwig brandende vuur zien dat is aangestoken door de profeet 

Zoroaster. De vrijdagsmoskee van Yazd, bekend om zijn mozaïeken, 

wordt bekroond door het hoogste minarettenpaar van Iran. Het por-

taalgebouw is van top tot teen gedecoreerd met duizelingwekkend, 

hemelsblauw tegelwerk. Vervolgens wandelen we door de nauwe 

straatjes van de oude binnenstad. We lunchen in een lokaal restau-

rant. In het centrum van de stad ligt het Amir-Chakhmaqplein. De 

gevel van de gelijknamige moskee aan dit plein is indrukwekkend. 

Het plein is ook de ideale plaats om ‘ghotab’ te proeven, een typisch 

Iraans gebakje. Na het bezoek aan het watermuseum kunnen we 

met wat geluk een training bijwonen in een ‘huis van de kracht’ of 

een ‘zhurkane’ waar gespierde atleten krachtoefeningen doen. Een 

voorganger spoort de atleten aan terwijl hij hen ritmisch begeleidt op 

een trom. De voorwerpen waarmee de mannen trainen, verwijzen 

naar oeroude wapens uit de pre-islamitische traditie. In de vooravond 

wandelen we door de Perzische tuin van Dowlat Abad: een waterpartij 

met fonteinen, gekleurd glas bij avondlicht en de Iraanse bevolking 

die gezellig aan het picknicken en bijkletsen is: een mooi tafereel. We 

genieten van een lokaal diner en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 9 YAZD – SHIRAZ

Na het ontbijt wacht ons een lange rit naar Shiraz, de stad van dich-

ters en bloemen. We reizen door een prachtig, ruig en woest natuur-

landschap. In Abarkooh maken we een korte stop. De regio staat be-

kend om zijn bomen; cipressen van 4.500 jaar oud. Zij symboliseren 

de lange geschiedenis en vriendschap tussen Iran en zijn reizigers. 

We bewonderen de oudste boom en ook het nationaal symbool van 

Iran. Verder op de weg ligt Pasargadae of letterlijk vertaald ‘Perzisch 

Kamp’. Het is de oudste verblijfplaats van de Achaemenidische konin-

gen, gesticht in 550 v.Chr. door Cyrus de Grote na zijn overwinning 

op de Meden. Hier ligt ook zijn graf; het graf van de stichter van 

het Perzische rijk. Lunch in een lokaal restaurant. We rijden verder 

door het woestijnlandschap naar Shiraz, bekroond als het hart van 

de Perzische cultuur. Shiraz is de hoofdstad van de provincie Fars en 

staat bekend om zijn dichters Hafez en Saa’di. Afhankelijk van het 

tijdschema bezoeken we deze avond al hun mausolea. Hafez is de 

belangrijkste dichter van Iran. Iedere Iraniër kent Hafez en gebruikt 

zijn werk als antwoord op vragen uit het dagelijkse leven. Aan zijn 

graf komen bewoners van Shiraz samen om thee te drinken en wa-

terpijp te roken. We dineren en overnachten in het prachtige ZANDIYE 

HOTEL. (O,picknicklunch,D)

Dag 10 SHIRAZ

Na het ontbijt bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheden 

van de stad en zetten we eerst koers richting de Nasir Almolk Moskee 

(Roze Moskee), vooral bekend dankzij de fraaie reflecties die het 

gekleurde glas op de Iraanse tapijten geeft wanneer de zon erop 

schijnt. De kleuren die het getinte glas tevoorschijn tovert zijn wer-

kelijk fantastisch. Daarna bezoeken we het Karim Khan Paleis in het 

centrum van Shiraz. Hoewel het de uitstraling heeft van een middel-

eeuwse vesting werd de citadel pas gebouwd tussen 1766 en 1767. 

Het complex heeft een oppervlakte van 4.000 m² en bestaat uit vier 

muren van 12 m hoog. Het ontwerp is een mengeling van militaire 

en civiele architectuur; het complex fungeerde als woning van Karim 

Khan en was het militaire centrum van de dynastie. Het paleis is 

prachtig gedecoreerd met geometrische motieven. Het Pars Museum 

ligt vlakbij de Bagh-E-Nazar en is in het bezit van twee bijzondere ko-

rans. We lunchen in een lokaal restaurant. Deze namiddag bezoeken 

we de Narenjestan Tuin, een beroemde oranjerie van dit gelijknamige 

koopmanshuis uit de 19de eeuw. De tuin vol dadelpalmen, fonteinen 

en bloeiende bloemen werd aangelegd door een van de rijkste fami-

lies tijdens de Qajar-periode. Om een goede indruk van de Perzische 

tuinen te krijgen, maken we een wandeling door de Eram Tuin. We 

wandelen langs de hoge cipressen en raken aan de praat met de 

lokale inwoners van de stad. Vooral de jeugd wil graag weten wat 

we van hun stad en van hun land vinden. We dineren in een lokaal 

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

Dag 11 SHIRAZ: PERSEPOLIS

Na het ontbijt staat er op onze laatste dag nog een bezienswaardig-

heid van formaat op het programma. We maken een excursie naar 

de ceremoniële hoofdstad van het Achaemenidische Rijk: Persepolis, 

de parel van het oude Perzische Rijk. De overblijfselen van deze 

paleisstad liggen aan de voet van de Berg van Genade. Het was 

Darius I die in de 6de eeuw v. Chr. een stenen stad liet bouwen: 

Parsa. Hij liet hier een terras aanleggen vanwaar we een schitterend 

uitzicht hebben over het hele complex. Ongeveer tweehonderd jaar 

was dit de hoofdstad van het Perzische rijk en het imposante decor 

voor het jaarlijkse nieuwjaarsfestival, Noruz. Tot Alexander de Grote 

in een vlaag van krankzinnigheid een groot deel van deze stad in 

vlammen plaatste om de laatste souvenirs op de kop te tikken. De 

restanten die we eeuwen later aantreffen, zijn nog steeds even in-

drukwekkend. Doorheen de Poort der Naties, bewaakt door reusach-

tige gevleugelde stieren, betreden we de sublieme site. Bijzonder is 

de ‘trap der Naties’ waar we afbeeldingen zien van de verschillende 

volkeren die hun eerbetoon brengen aan de Perzische vorst. Deze 

unieke Perzische architectuur is een verwijzing naar de Griekse, 

Egyptische, Assyrische en Medische kunstvormen. De basreliëfs op 

de muren van de ontvangstzaal van het paleis bevatten fijnzinnige 

details, die opvallend goed bewaard bleven. We bezoeken vandaag 

ook de necropolis van Naqsh-e-Rostam. Hier vinden we de in de 

rotsen uitgehouwen koningsgraven van Darius I en II. Ook Xerxes I 

vond hier zijn laatste rustplaats. Onder de graven vinden we enkele 

indrukwekkende reliëfs uit de Sassanidische periode. Daarna is het 

tijd voor een lokale lunch. We rijden terug en komen Shiraz binnen 

via de Koranpoort. In de 10de eeuw maakte de poort deel uit van 

de stadsmuren. Karim Khan Zand liet er een koran in plaatsen om 

de reizigers te zegenen bij hun vertrek. Wie wenst kan nog slenteren 

door de Vakil Bazaar, om te genieten van de op en top oosterse 

sfeer. Loop langs de koperslagers, snuif de geur op van kruiden en 

specerijen en proef van zoete lekkernijen. Dit is de ideale plek om 

de laatste souvenirs op de kop te tikken. Deze avond nemen we af-

scheid van Iran tijdens het diner in een van de beste restaurants van 

Shiraz. Daarna trekken we terug richting ons hotel om nog enkele 

uurtjes uit te rusten vooraleer we naar de luchthaven vertrekken 

voor onze retourvlucht naar Brussel. (O,L,D)

Dag 12 SHIRAZ – BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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I R A N

HOTELS

Dag 1-2 TEHERAN

PARSIAN AZADI HOTEL (*****/°°°°)

www.azadihotel.com

Dag 3 KASHAN

NEGARESTAN HOTEL (****/°°°)

www.negrastan-hotel.com

Dag 4 ABYANEH

ABYANEH HOTEL (***/°°) 

Dag 5-6 ISFAHAN

KOWSAR HOTEL (*****/°°°°)

www.hotelkowsar.com

Dag 7-8 YAZD

PARSIAN SAFAIYEH HOTEL (****/°°°)

www.parsianhotels.com

Dag 9-10-11 SHIRAZ 

ZANDIYE HOTEL (*****/°°°°+)

www.zandiyehhotel.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Iran is een land dat toeristisch gezien nog in volle groei is. In 

sommige regio’s is de hotelkeuze zeer beperkt en verblijf je in 

de best mogelijke accommodatie voorhanden. De vermelde hotels 

kunnen zowel voor als tijdens de rondreis vervangen worden door 

een gelijkwaardig hotel.

■  Alle verplaatsingen tijdens de reis gebeuren over land. Voor de rit 

van Isfahan naar Yazd en de rit van Yazd naar Shiraz moet er een 

aanzienlijke afstand overbrugd worden. De landschappen en stops 

onderweg vormen echter een integraal onderdeel van de reis.

■  Tijdens een rondreis in Iran dient men zich te houden aan een aan-

tal nationale kledingvoorschriften. Vrouwen dienen het haar steeds 

te bedekken door middel van een hoofddoek/sjaaltje. Armen en 

benen dienen ook 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 T-shirt of hemd met korte mouwen dragen, 

maar een korte broek in het openbaar is verboden.

■  Alcoholische dranken zijn strikt verboden in Iran. Zij mogen niet 

worden ingevoerd en zijn ter plaatse ook niet verkrijgbaar, zelfs 

niet in de internationale hotels.

■  Deze afwisselende reis staat in theorie open voor elke leeftijd. 

Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan 

deelnemen aan alle excursies en wandelingen die worden geor-

ganiseerd.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

* = officiële categorie Iran / ° = beoordeling ADA
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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Jigokudani

Okayama

MIDORI  NO HI
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 JP06 31.03.18 15.04.18

18 JP01 15.04.18 30.04.18 ♦
18 JP02 08.05.18 23.05.18 ★
18 JP03 17.07.18 01.08.18 ★
18 JP04 18.09.18 03.10.18 ♦
18 JP05 23.10.18 07.11.18 ♦
18 JP06 11.11.18 26.11.18 ★
18 JP07 23.03.19 07.04.19 ★
18 JP08 07.04.19 22.04.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 11 | max. 20

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.440
1-persoonskamer: € 9.790

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.790
1-persoonskamer: € 9.990

1 9 3



J A P A N

Dag 1 BRUSSEL – OSAKA

We vertrekken vanuit Brussel naar Osaka.

Dag 2 OSAKA

We komen aan in de luchthaven van Osaka, aangelegd op een kunst-

matig eiland en verbonden met het vasteland via een kilometerslange 

stalen brug. Onze privébus voert ons over moderne snelwegen recht-

streeks naar het HANKYU INTERNATIONAL HOTEL in de moderne me-

tropool Osaka. Voor en na de lunch in het hotel laten we ons meteen 

onderdompelen in de oude en moderne Japanse cultuur. We nemen 

de metro naar het oude hart van Osaka en verkennen daarna ook het 

moderne deel. We schuiven aan voor een typisch Japans diner in een 

lokale “Izakaya”, waar ook de Japanners na het werk samenkomen 

voor een hapje en een drankje. Na onze eerste cultuurshock wande-

len we terug naar het hotel. (O,L,D)

Dag 3 OSAKA: NARA

Na het ontbijt en na onze eerste kennismaking met het moderne 

Japan reizen we vandaag terug in de tijd met een bezoek aan Nara, 

de eerste hoofdstad van Japan die ook het eindpunt van de Zijderoute 

vormde. Dankzij deze handelsroute kwamen allerlei kostbaarheden 

het land binnen, wat ertoe bijdroeg dat Nara een van de prachtigste 

steden van Azië werd. Ook het boeddhisme werd zo geïntroduceerd. 

Het uitgestrekte park van Nara, waar honderden tamme damherten 

vrij rondlopen als boodschappers van de goden, is door zijn talrijke 

tempels en schrijnen tegelijk een waar openluchtmuseum. Eerst be-

zoeken we het vermiljoenrode shintoschrijn Kasuga Taisha, omringd 

door duizenden lantaarns en stenen. Van daaruit wandelen we naar 

het impressionante Todaijitempelcomplex. De rustgevende omgeving 

draagt hier zeker bij tot de serene uitstraling van het geheel dat we 

betreden langs de imposante 19 m hoge toegangspoort. De Todaiji 

is voornamelijk bekend dankzij van zijn grote hoofdhal, ondersteund 

door indrukwekkende houten pilaren. Vanuit dit grootste houten ge-

bouw ter wereld kijkt een enorm bronzen Boeddhabeeld neer op zijn 

discipelen. Vervolgens bezoeken we Issuien, een kleine landschaps-

tuin met typische theehuizen. De lemen huisjes in landelijke stijl zijn 

speciaal gebouwd voor de theeceremonie. We genieten van een ty-

pisch Japanse lunch in een nabij gelegen restaurant. Daarna rijden we 

per bus naar Ikaruga, waar we de Horyuji bezoeken. Deze tempel uit 

de 7de eeuw is niet alleen het oudste houten bouwwerk ter wereld, 

maar ook een van de mooiste tempels van Japan. We dineren in een 

lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 4 OSAKA – OKAYAMA

Na het ontbijt rijden we naar Himeji voor een bezoek aan Himeji-jo of 

het Kasteel van de Zilverreiger. Dit pas gerenoveerde, grootste over-

gebleven feodaal kasteel in Japan, is door UNESCO erkend als werel-

derfgoed. We proberen ons te oriënteren in dit overweldigende com-

plex van poorten, binnenhoven en torens en wanen ons even in een 

scène van de film ‘The last Samurai’. Na de Japanse lunch rijden we 

verder zuidwaarts naar Okayama voor een bezoek aan de beroemde 

Korakuentuin, samen met Kenrokuen in Kanazawa een van Japan’s 

drie mooiste landschapstuinen. De tuin werd in 1700 voltooid door 

de lokale Daimyo en opengesteld voor het publiek in 1883. Daarna 

verkennen we de pittoreske kanaaltjes van Kurashiki dat historisch 

steeds een belangrijk verdeelpunt geweest is voor een van Japan’s 

belangrijkste producten: rijst. We genieten van een Westers diner en 

overnachten in het GRANVIA OKAYAMA HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 OKAYAMA – NAOSHIMA – HIROSHIMA

Na het ontbijt nemen we de ferry naar het eilandje Naoshima, ge-

legen in de Japanse binnenzee. We worden er overstelpt door de 

moderne en hedendaagse kunst waarvan dit eiland doordrenkt is. Het 

gerenommeerde internationale museum voor hedendaagse kunst, 

Benesse House, werd ontworpen door de beroemde Japanse architect 

Tadao Ando. Het museum vormt een perfecte harmonie tussen na-

tuur, kunst en architectuur. Daarbuiten werden ook hier en daar ver-

schillende woonhuizen door lokale en internationale kunstenaars ra-

dicaal getransformeerd tot ware ‘kunsthuizen’. Na de Japanse lunch 

vervolgen we onze rit naar het moderne Hiroshima voor een stukje 

wereldgeschiedenis. Net voor de ingang van het Hiroshima Peace 

Memorial Park vinden we de Atoombomkoepel. Dit gebouw, op 160 

m van het hypocentrum van de bom, is getuige van de ongelooflijke 

impact die Little Boy, de allereerste atoombom, heeft veroorzaakt. 

Aan de andere kant van de Motoyasu-rivier ligt het Vredespark van 

Hiroshima. Verschillende beelden en monumenten herdenken hier de 

overledenen. In het Vredesmuseum wordt aan de hand van maquet-

tes, foto’s en video’s het verleden gereconstrueerd. Ook relieken van 

1945 worden tentoongesteld, met als bekendste het uurwerk dat 

op 6 augustus 1945 om 08u15 tot stilstand kwam. We genieten 

van een diner en overnachten in het SHERATON HOTEL HIROSHIMA. 

(O,L,D)

DAG 6 HIROSHIMA – MIYAJIMA – KYOTO

Na het ontbijt maken we een uitstap naar het Miyajima-eiland dat 

we bereiken per overzetboot. Op Miyajima bevinden zich een aantal 

BLIKVANGERS
Twee overnachtingen in een typische ryokan

Rit per shinkansen of hogesnelheidstrein

Een reis boordevol Unesco werelderfgoed

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Nara: eerste keizerlijke hoofdstad

Naoshima: hedendaagse en moderne kunst

Hiroshima: sobere herdenkingsmonumenten

Miyajima-eiland: Itsukushimaheiligdom

Kyoto: duizend jaar tempelarchitectuur

Kanazawa: oude kasteelstad

Takayama: verfijnde festivalpraalwagens 

Matsumoto: oudste kasteel van de samoerai 

Tokyo: moderne hoogbouw naast tradities

NATUUR
Japanse tuinarchitectuur 

De ongerepte Japanse Alpen

Sneeuwaapjes van Nagano
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M I D O R I  N O  H I

boeddhistische en shintoïstische heiligdommen. Het Itsukushimaschrijn 

dankt zijn beroemdheid aan de fantastische omgeving waarin het is ge-

bouwd. De ingang van het schrijn wordt gevormd door de roodgelakte, 

drijvende torii. Terug aan land gaan we aan boord van de shinkansen of 

kogeltrein, vergezeld van een bentobox of typisch Japanse lunchbox. 

De shinkansen werd internationaal bekend met de opening van de 

Olympische Spelen in 1964 in Tokyo. Met deze hoogtechnologische 

trein die een topsnelheid haalt van 320 km/u, wou Japan de wereld 

tonen dat het klaar was om internationaal een belangrijke rol te spelen. 

Na een rit van iets meer dan anderhalf uur komen we aan in Kyoto, 

dé culturele hoofdstad van Japan. We wandelen langs het filosofenpad 

naar de Ginkakuji of de Zilveren Paviljoen Tempel. Het bijzondere aan 

deze boeddhistische tempel is de prachtige droge zentuin en het pa-

noramisch zicht over de stad. De bus brengt ons vervolgens naar de 

meest pittoreske wijk van de stad voor een lommerrijke wandeling 

doorheen autoluwe ambachtsstraatjes, schrijnen en theehuisdistricten. 

We dineren in een Koreaans restaurant en overnachten in het KYOTO 

BRIGHTON HOTEL, (O,picknicklunch,D)

Dag 7 KYOTO

Na het ontbijt bezoeken we Nijojo, het paleis van de 

Tokugawashoguns, indrukwekkend door zijn eenvoud. Het kasteel is 

vooral bekend om zijn nachtegaalvloeren, die een nachtegaalgeluid 

maken als we erover lopen. Ongetwijfeld trekken ook de weelde-

rig beschilderde schuifdeuren en wanden onze aandacht. De beste 

Kanoschilders brachten hier verfijnde dieren-, bloem-, en landschaps-

motieven aan in de ontvangsthallen. Houten gangen verbinden een 

reeks van kamers en bieden ons een goed inzicht in het paleisleven 

van de shoguns. We genieten van een Japanse lunch. Mede doordat 

Kyoto in de wereldoorlog gespaard is gebleven, zijn er nog tal van 

oude bezienswaardigheden te bewonderen. Er zijn zoveel tempels en 

schrijnen - men spreekt van een tweeduizendtal - dat het onmogelijk 

is er zelfs maar één tiende van te zien. We brengen deze namiddag 

een bezoek aan de wereldberoemde zentuin van de Ryoanjitempel. 

In de spirituele zentuin, aangelegd met wit grind, zijn eilandjes met 

kleine rotsformaties gecreëerd. De vijftien stenen, waarvan er altijd 

slechts veertien tegelijk te zien zijn, worden beschouwd als de ultie-

me weergave van het zenboeddhisme. Daarna gaan we naar de nabij 

gelegen Kinkakujitempel, beter bekend als het Gouden Paviljoen. 

Over het elegante paviljoen en de verstikkende werking van zijn 

schoonheid, schreef de excentrieke schrijver Mishima een innemende 

roman. Het sierlijke bouwwerk telt drie verdiepingen en is volledig 

met bladgoud bedekt. De weerspiegeling in de harmonieus aange-

legde vijvertuin draagt bij tot de verfijnde uitstraling van dit complex. 

Na een korte wandeling dineren we in een Italiaans restaurant. We 

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

Dag 8 KYOTO

Na het ontbijt rijden we naar Fushimi Inari, het grootste schrijn van 

de meer dan 40.000 heiligdommen die gewijd zijn aan de god Inari 

die instaat voor de welvaart en het werelds succes. Het schrijn is 

vooral bekend door de duizenden vermiljoenrode poorten die bijna 

allemaal geschonken werden door bedrijven en zo dicht bij elkaar 

geplaatst zijn dat ze een overdekte wandelgang vormen van bijna   

vier kilometer lang. Vervolgens brengen we een bezoek aan de impo-

sante Fenikshal van het Byodo-in. De afbeelding van deze mooie tem-

pelhal komen we tegen in het dagelijkse leven, want de afbeelding 

vinden we terug op zowel de Japanse munten van tien yen als op 

de biljetten van 10.000 yen. Compleet met lotusvijver en gebogen 

bruggetjes, naar het voorbeeld van het ‘Westelijk Paradijs’, werd de 

tempel in de 11de eeuw gebouwd. Het gouden Boeddhabeeld en de 

beeldjes van de vliegende, hemelse muzikanten zijn onovertroffen 

staaltjes van Japanse beeldhouwkunst. Na de Japanse lunch bezoe-

ken we de tempel en tuinen van Tenryuji in Arashiyama, een pittoresk 

voorstadje gebouwd op beide oevers van de Katsurarivier die er de 

mooie Japanse berglandschappen inruilt voor de culturele vlakte van 

Kyoto. Om de indrukken van het rijke verleden goed te kunnen laten 

inwerken, wandelen we door de wereldbekende Arashiyama Bamboo 

Grove en keren we terug naar Kyoto waar we na een typisch Japans 

diner in een lokaal restaurant overnachten het hotel. (O,L,D)

Dag 9 KYOTO – KANAZAWA

We starten de dag met een ontbijt. Van Kyoto rijden we verder met 

de bus en na het nuttigen van een lokale Japanse lunch, bezoeken 

we Eiheiji, de hoofdtempel van de Sotozenmeditatieschool. Keurig 

kaalgeschoren jonge monniken zijn hier druk bezig met de verschei-

dene activiteiten van deze afgelegen zentempel. Geheel volgens zen-

traditie blijft dit bezoek een verrassing: “Waar geen woorden voor 

zijn, blijft beter ongezegd”. Na het bezoek aan de Eiheiji trekken 

we verder naar het noorden, richting de oude kasteelstad Kanazawa. 

Buiten de stad, in de vlakte tussen de Hakusanberg en de Japanse 

zee, ligt de Yamashiro-onsen van Kaga, een van de vele kuuroorden 

van Japan. Die oorden zijn geroemd voor zijn onsen of warme bron-

TATAMI

De meeste hedendaagse woningen in Japan hebben vaak nog 
kamers met tatamimatten, vooral in de slaapkamer en in de 
woonkamer. Tatami zijn vervaardigd van een kern van rijststro, 
waaromheen een mat van riet gevlochten wordt. De kleurrijke 
boord maakt de stijlvolle mat compleet. Tegenwoordig worden 
er ook varianten uit kunststof vervaardigd.
Japanners doen steevast hun schoenen uit om de tatami te 
betreden. De tatami heeft sinds de 17de eeuw zo’n belangrijke 
plaats ingenomen in het leven van de Japanner, dat opper-
vlaktes vaak in tatamimatten worden uitgedrukt. Zo zijn de 
gemiddelde appartementen in Tokyo maar zes tatamimatten 
groot, best wel klein!
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J A P A N
nen. Op verscheidene plaatsen in Japan is baden in deze warme bron-

nen een eeuwenoude traditie. Voor de meeste Japanners is dit het 

summum van ontspanning. Om van dichtbij kennis te maken met de 

Japanse cultuur logeren we in de typische RYOKAN MORINOSUMIKA, 

een hotel volledig ingericht naar Japanse stijl, waar we voor één 

nacht op tatami-matten en futons zullen slapen. Het overnachten in 

ryokans is meestal prijzig, maar mag zeker niet ontbreken op een 

rondreis doorheen het land. Als afsluiter voor deze boeiende dag 

kleden we ons om in de yukata, een katoenen kimono, en ruilen 

we onze schoenen voor Japanse slippers. Vóór en na het traditionele 

Kaiseki-diner is er tijd om te baden. We baden er naakt, mannen en 

vrouwen baden apart. We overnachten in de ryokan. (O,L,D)

Dag 10 KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA

Na een typisch Japans ontbijt rijden we naar het centrum van Kanazawa 

waar we kuieren door de beroemde Kenrokuen-tuin, aangelegd door de 

invloedrijke Maeda-clan. Daarna flaneren we door het oude geishadis-

trict. Terwijl we verder het Japanse gebergte inrijden, is Shirakawago 

onze eerste halte. Hier trekken de bijzondere architectuur van de gas-

sho zukuri-boerderijen met hun steil oplopende rieten daken en speciale 

ventilatiesystemen onze aandacht. Sommige boerderijen zijn meer dan 

250 jaar oud en zijn speciaal geconstrueerd om de hevige sneeuwval 

te doorstaan. Na de lokale Japanse lunch bereiken we Takayama, een 

karaktervolle stad in de Japanse Alpen en van oudsher het centrum voor 

ambachtslui. Door haar geïsoleerde ligging in het omringende gebergte, 

heeft deze plaats haar authenticiteit grotendeels weten te behouden. 

We bevinden ons hier in het Japan uit de Edo-periode. We nemen een 

kijkje in de Festival Floats Hall. Hier staan enkele van de praalwagens 

tentoon die jaarlijks tweemaal door Takayama rijden ter ere van het 

Takayama Matsuri-festival. ‘s Avonds wacht ons nog een heerlijk 

Wagyusteakdiner voor we genieten van een welverdiende nachtrust in 

het ASSOCIA TAKAYAMA RESORT. (O,L,D)

Dag 11 TAKAYAMA – KAMIKOCHI NP – YAMANOUCHI (JP01-05)

Na het ontbijt trekken we vandaag naar Kamikochi, een nationaal 

park dat qua natuurlijke schoonheid vaak vergeleken wordt met noor-

delijke nationale parken in de VS. Op het einde van de 19de eeuw 

introduceerden Europeanen hier het alpinisme, met als gevolg dat de 

hele streek vandaag nog steeds de “Japanse Alpen” wordt genoemd. 

We hebben de volledige dag om te genieten van dit natuurschoon. 

In de voormiddag maken we een korte wandeling langs de rivier. Na 

de lokale lunch kunnen liefhebbers de wandeling nog verder zetten 

door het woud en langs mystieke meertjes. Omarmd door de 3.000 

m hoge Japanse Alpen, dineren en overnachten we in de Japanse 

RYOKAN ABURAYA TOUSEN. Daar verheugen we ons op de tweede 

onsen- en tatami-ervaring tijdens deze reis. (O,L,D)

Dag 11 TAKAYAMA – KISO-VALLEI – YAMANOUCHI (JP06-08)

Vandaag gaat de tocht na het ontbijt verder door de Japanse Alpen 

en langs authentieke bergdorpjes op de oude weg tussen Kyoto en 

Tokyo. Vanuit Magome wandelen we een stukje bergop en vervol-

gens zacht bergafwaarts. Zo bereiken we op een gezapig tempo in 

ongeveer drie uur Tsumago, de volgende stopplaats voor reizigers in 

de Edoperiode. In deze twee hoofddorpen, gelegen in de Kisovallei, 

is men erin geslaagd de sfeer van het einde van de 19de eeuw 

zo origineel mogelijk te bewaren. Ondertussen behoren ze tot het 

beschermd kunstpatrimonium van het land. Toch is dit geen open-

luchtmuseum, maar wonen en werken hier dagdagelijks mensen. 

We genieten onderweg van onze Japanse picknicklunch, omarmd 

door de 3.000 m hoge Japanse Alpen. We dineren en overnach-

ten we in de Japanse RYOKAN ABURAYA TOUSEN. Daar verheugen 

we ons op de tweede onsen- en tatami-ervaring tijdens deze reis. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 12 YAMANOUCHI – MATSUMOTO – FUJI-BERG

Na het ontbijt maken we ons klaar voor een intieme kennismaking 

met de allerschattigste aapjes van Jigokudani. De bekende beelden 

van de badende aapjes middenin het sneeuwlandschap zijn een her-

kenbaar beeld. Zullen ze ook voor onze lens een plonsje wagen? 

In Matsumoto bezoeken we het Japanse fort, zoals dat in de films 

van Kurosawa te zien is. Het zeven verdiepingen tellende, indruk-

wekkende Kraaienkasteel Karasu-jo draagt de kleuren wit en zwart, 

wat het uniek maakt in zijn soort. Het houten Zwarte Fort, gebouwd 

in het begin van de 16de eeuw, bezit de oudste originele donjon 

in Japan. Dit vlakkelandkasteel bevindt zich nog steeds in een op-

merkelijk goede staat en is erkend als nationale kunstschat. Na een 

typische Japanse lunch rijden we naar het gebied rond de Fujiberg en 

haar meren. De Fujiberg is met z’n 3.776 m niet enkel de hoogste 

berg van het land, maar tegelijk een heilige berg én het symbool 

van Japan. Driehonderd jaar geleden was de vulkaan voor het laatst 

actief. Het beklimmen ervan was van oorsprong een religieuze acti-

viteit. Tegenwoordig is het een populaire sportieve bezigheid die in 

tien etappes wordt afgewerkt. Aan de voet van de berg liggen bos-

sen, rijstakkers en vijf meren, waarvan het Kawaguchimeer de berg 

prachtig weerspiegelt. We verblijven hier in het uniek gelegen MOUNT 

FUJI HOTEL op de top van de heuvel, van waaruit we bij mooi weer, 

een enig uitzicht hebben over het meer en de vulkaan. We genieten 

van een Westers diner in het hotel. (O,L,D)

Dag 13 FUJI-BERG – KAMAKURA – TOKYO

Na het ontbijt ontdekken we per bus de prachtige natuurtaferelen in 

de omgeving van de Fujiberg. Het eindpunt van deze tocht is Hakone, 

een mondain ontspanningsoord voor uitgebluste inwoners van Tokyo. 

In Hakone bezoeken we het Open Air Museum, een beeldenpark vol 

moderne en hedendaagse kunst van wereldniveau. Hierna brengt de 

bus ons naar Kamakura. Dit kustplaatsje trekt dankzij haar zandstran-

den elke zomer veel toeristen aan. In een ver verleden, in de 12de 

tot 13de eeuw, was Kamakura de hoofdstad van Japan. De reden van 

ons bezoek is dan ook de ware schatkamer aan shinto-heiligdommen 

en boeddhistische tempels die hier te vinden zijn. Na de westerse 

lunch bezoeken we de Grote Boeddha, een 13de-eeuws indrukwek-

kend bronzen beeld van meer dan 13 m hoog, en de Hasederatempel 

bekend door zijn fenomenale Kannonbeeld en bloementuin. Tenslotte 

begeven we ons naar Tokyo, voor de laatste etappe van de reis. We 

verblijven hier in het DAIICHI HOTEL gelegen aan de rand van Ginza, 

hét kloppend hart van Tokyo. ‘s Avonds dineren we in een nabij ge-

legen restaurant. (O,L,D)

Dag 14 TOKYO

Na het ontbijt verkennen we vandaag downtown Tokyo. De volgende 

dagen proberen we een beeld te krijgen van deze onwaarschijnlijk 

boeiende stad vol tegenstellingen, waar altijd wel iets te beleven 

valt. We gebruiken niet langer onze bus, maar verkennen Tokyo 

per openbare bus, trein en metro, hét vervoersmiddel bij uitstek in 
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deze metropool. We starten bij Nijubachi, de officiële ingang van 

het keizerlijke paleis. Vervolgens bezoeken we de Tsukiji vismarkt, 

‘s werelds grootste in volume en diversiteit en trekken daarna naar 

het Meijischrijn, een rustgevend groen stukje natuur te midden van 

de grootstad. Na de lunch maken we kennis met Ukiyo-e of houtblok-

drukken met portretten van geisha’s en sumoworstelaars. Om echt 

een idee te krijgen van de Tokyogekte wandelen we deze namiddag 

door de wijken Harajuku en Shibuya; het bruisende, moderne Tokyo. 

Duizenden exclusieve en trendy zaakjes en shoppingcenters tekenen 

hier de skyline. In de vooravond keren we terug naar het hotel om 

ons te verfrissen. Daarna gaan we opnieuw de stad in voor het Japans 

diner in de Gonpachi Izakaya, beroemd uit Tarantino’s film ‘Kill Bill’. 

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

Dag 15 TOKYO

Na het ontbijt staat vandaag uptown Tokyo in de schijnwerpers, waar 

we meer met het volkse gedeelte van de stad geconfronteerd wor-

den. We nemen de metro naar de recent gebouwde Tokyo Sky Tree, 

het tweede hoogste gebouw ter wereld, voor een indrukwekkend uit-

zicht over de stad. Daarna bezoeken we het interessante Edo-Tokyo 

museum dat een beeld schetst van het alledaagse leven in deze stad 

die de voorbije eeuwen uitgroeide tot de huidige metropool. Na de 

sushi lunch bevinden we ons in Asakusa, waar de drukte rondom de 

Sensojitempel en de Kaminarimonpoort om onze aandacht vraagt. 

We wandelen doorheen de drukke en honderden meters lange over-

dekte winkelstraat die naar de tempel leidt. Talrijke kraampjes met 

kleurrijke beeldjes, poppetjes, waaiers, Japanse crackers, zoet gebak 

en tal van andere traditionele Japanse producten staan aan weers-

zijden opgesteld. In dit stadsdeel vinden we nog originele spullen 

en ateliers waar oude ambachten worden beoefend. Dit contrasteert 

geweldig met de wijk Ginza, dé plek bij uitstek voor internationale 

luxeboetieks, die we tijdens de latere namiddag op eigen tempo ver-

kennen. We keren terug naar het hotel om ons te verfrissen voor het 

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

Dag 16 TOKYO – BRUSSEL

We nemen de transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar 

Brussel. We komen aan in Brussel. (O)



J A P A N

HOTELS

Dag 2-3 OSAKA

HANKYU INTERNATIONAL HOTEL (nvt/°°°°)

www.hankyu-hotel.com

Dag 4 OKAYAMA

GRANVIA OKAYAMA HOTEL (nvt/ °°°°)

www.granvia-oka.co.jp

Dag 5 HIROSHIMA 

SHERATON HOTEL HIROSHIMA (nvt/°°°°)

www.sheraton-hiroshima.jp

Dag 6-7-8 KYOTO 

KYOTO BRIGHTON HOTEL (nvt/°°°°)

www.kyotobrighton.com

Dag 9 KANAZAWA 

RYOKAN MORINOSUMIKA (nvt/°°°°)

www.morinosumika.jp

Dag 10 TAKAYAMA 

ASSOCIA TAKAYAMA RESORT (nvt/°°°+)

www.associa.com

Dag 11 YAMANOUCHI

RYOKAN ABURAYA TOUSEN (nvt/°°°°)

www.aburaya-tousen.co.jp

Dag 12 MOUNT FUJI

MOUNT FUJI HOTEL (nvt/°°°°)

www.mtfuji-hotel.com

Dag 13-14-15 TOKYO

DAIICHI HOTEL (nvt/°°°°°)

www.daiichihotel-tokyo.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Japan / °=beoordeling ada

■  Tijdens de hele reis, met uitzondering van Osaka, Tokyo en Hiroshi-

ma maken we gebruik van een comfortabele privébus. Hierdoor is 

een zekere flexibiliteit gegarandeerd.

■  Neem zeker een kleine reistas mee waarin de benodigdheden voor 

één overnachting in passen, aangezien de koffers in Hiroshima al 

de avond voordien richting Kyoto vertrekken.

■  Door het bergachtige landschap is slechts 15% van Japan bebouw-

baar. Grond is er dus erg duur, waardoor men zeer spaarzaam met 

ruimte omgaat. Dit impliceert dat niet alleen de Japanse woningen, 

maar ook de hotelkamers (zelfs in vijfsterrenhotels) beduidend 

kleiner zijn dan in het Westen. In eenpersoonskamers is er vaak 

alleen maar ruimte voor een bed, wandkast en badkamer. Ook 

zwembaden zijn minder frequent aanwezig en mogen soms alleen 

maar gebruikt worden tegen betaling. Bovendien zijn in Japan de 

diensten van een kruier niet in alle hotels voorzien.

■  Deze reis verloopt volledig in volpension. Alle plaatselijke restau-

rants werden met veel zorg geselecteerd op hygiëne en kwaliteit. 

Naast enkele westerse maaltijden zijn de maaltijden overwegend 

Japans. Doorgaans serveert men een veelvoud aan gerechtjes 

zoals tempura (gefrituurde groenten, vis en garnalen), sashimi 

(plakjes rauwe vis met sojasaus), sushi (vele variëteiten rauwe 

vis en zeevruchten op rijstrolletjes), tamagoyaki (lichtjes gezoete 

omelet), noedels, gemarineerde stukjes kip, tofu, zeewier, etc. Het 

ontbijtbuffet is gemengd westers en Japans, behalve in de ryokans.

■  In verscheidene Japanse restaurants eten we aan een traditionele 

lage tafel zonder stoelen, Westerse tafelschikking en stoelen zijn 

meestal niet beschikbaar. Speciale maaltijdverzoeken moeten ruim 

vooraf worden doorgegeven en worden in mate van het mogelijke 

ingewilligd.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd. Da-

gelijks worden er gemiddeld zo’n 15.000 stappen gezet.

■  Tijdens de reis JP05-06-07 is het seizoensgebonden Kamikochi 

Nationaal Park nog gesloten voor bezoekers. Tijdens deze reis is 

daarom een alternatieve wandeling voorzien.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en de aanwezigheid van 

de aapjes in Jigokudani kan niet gegarandeerd worden.

2 0 0



INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



J APAN  & 
ZU ID - KOREA
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Seoul

Daegu
Gyeonju

Busan

Fukuoka

Nagasaki Kurokawa Onsen
Kumamoto

Seoraksan
DMZ

ZUID-KOREA

JAPAN

YAMATO & SILLA
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 JK01 22.05.18 05.06.18 ♦
18 JK02 02.10.18 16.10.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.890
1-persoonskamer: € 7.990
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J A P A N  &  Z U I D - K O R E A

Dag 1 BRUSSEL – FUKUOKA (JAPAN)

We vertrekken vanuit Brussel naar Fukuoka, de grootste stad van 

Kyushu. Dit is het grote, zuidelijke eiland in de Japanse archipel en 

een van de vier hoofdeilanden van de meer dan 600 eilanden waaruit 

Japan bestaat.

Dag 2 FUKUOKA 

Bij aankomst in Fukuoka, rijden we naar het HOTEL MARINOA 

RESORT voor een kleine snack. Daarna gaan we stilaan naar onze 

kamers voor een goede nachtrust. (Snackdiner)

Dag 3 FUKUOAKA – NAGASAKI

Na het ontbijt rijden we naar het charmante Nagasaki. Onderweg be-

zoeken we het schrijn Dazaifu Tenmangu, een van de belangrijkste 

Tenmangu schrijnen waarvan er in Japan meer dan honderd bestaan. 

Ze werden opgericht ter ere van de verbannen Sugawara Michizane, 

een belangrijke politicus uit de Heianperiode. Na zijn dood volgde een 

resem natuurrampen waarvan men geloofde dat ze veroorzaakt wer-

den door zijn ronddwalende en onrustige geest. Om de kwade geest 

af te weren, werd de bouw van vele Tenmangu schrijnen ingezet, 

waaronder Dazaifu, dat gebouwd werd op zijn graf. Na de lunch in 

het hotel maken we ons op voor een eerste verkenning van Nagasaki,  

een havenstad met een belangrijke geschiedkundige rol. In de baai van 

Nagasaki bevindt zich het kunstmatig aangelegde eiland Dejima, dat 

gedurende twee eeuwen het enige contactpunt was tussen de Japanse 

handelaars en de buitenwereld. Na Hiroshima was Nagasaki ook het 

tweede doelwit van de atoombommen die een einde maakten aan WO 

II. De stad werd na de oorlog volledig terug opgebouwd en laat zich 

gemakkelijk te voet verkennen of met de klassieke Japanse tram. We 

bezoeken het bekende Vredespark van Nagasaki en het aangrijpende 

Atoombommuseum. We dineren in de stad en overnachten in het THE 

HOTEL NAGASAKI (BEST WESTERN PREMIER). (O,L,D)

Dag 4 NAGASAKI

Na het ontbijt varen we per boot langs het kleine eiland Gunkanjima 

voor de kust van Nagasaki. Dit ‘Oorlogsbodem’-eiland werd zo ge-

noemd, omdat het dankzij het silhouet verleend door de uiterst dichte 

bebouwing vanuit de verte sterk lijkt op een marineschip. Het eiland is 

een voormalige steenkoolmijn en had ooit de hoogste bevolkingsdicht-

heid op aarde tot de mijn plots de deuren sloot en het hele eiland een 

fantastische spookstad werd, die sinds 2015 op de Unesco werelderf-

goedlijst prijkt. We lunchen in een lokaal restaurant. Nadien maken we 

kennis met het rijke handelsverleden van Nagasaki in Dejima, waar 

VOC lange tijd de enige Europese vennootschap was dat toelating had 

om handel te drijven met Japan. We bezoeken ook de mooie Glover 

Garden aan de Glover residentie, het oudste huis in Westerse stijl in 

Japan. Wanneer de avond valt, beklimmen we per kabelbaan de berg 

Inasa die middenin de stad ligt en een van de mooiste nachtpanorama’s 

van Japan biedt. We dineren in het restaurant dat zich net onder het 

observatiedek bevindt en genieten van het 360° panorama over de 

haven en de stad. We overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 5 NAGASAKI – KUMAMOTO

Na het ontbijt verlaten we Nagasaki en rijden naar de historische kasteel-

stad Kumamoto. Onderweg houden we halt aan het 17de-eeuwse Yutoku 

Inari schrijn. Gebouwd op de steile heuvelflanken van de vallei, geldt dit 

heiligdom als een van de meest indrukwekkende Shinto schrijnen van het 

eiland Kyushu. De hoofdhal bevindt zich 18 m boven de vallei en een 

wandelpad, bezaaid met torii en kleine schrijnen, leidt nog verder naar 

een prachtig uitzicht over Kumamoto en de Ariakezee. Bij aankomst in 

Kumamoto lunchen we en bezoeken we de omgeving van het gelijkna-

mige kasteel, dat samen met Himeji en Matsumoto tot de top drie van 

Japanse kastelen behoort. De aardbeving in april 2016 heeft belangrijke 

delen van het kasteel vernield en de restauratiewerken zijn volop aan de 

gang. De 17de-eeuwse Suizenji tuin toont ons een uitstekend voorbeeld 

van de Japanse landschapsarchitectuur met een circulair wandelpad dat 

de 53 posten van de Tokaido route symboliseert, inclusief een aangeleg-

de, kleine Fuji berg. We dineren in de stad en overnachten in NEW HOTEL 

KUMAMOTO (JK01) of in hotel NIKKO KUMAMOTO (JK02). (O,L,D)

Dag 6 KUMAMOTO – KUROKAWA ONSEN 

Na het ontbijt bezoeken we Mt. Aso, de grootste actieve vulkaan 

van Japan, dat in totaal meer dan honderd vulkanen telt. De kra-

ter, gekenmerkt door frisgroene graslanden, heeft een omtrek van 

maar liefst 120 km en vanop de kraterrand kunnen we, wanneer 

de vulkaan het ons toelaat, het kokende en felgekleurde kratermeer 

bewonderen. Daarna genieten we van de lunch. We nemen de tijd 

om de prachtige landschappen te bewonderen en rijden nadien 

naar Kurokawa Onsen, het meest pittoreske kuuroord van Japan. 

Verscholen tussen de bergen baden, dineren en overnachten we in de 

typische ryokan MIYAMASANSO. De natuurlijke warmwaterbronnen 

ogen als een postkaart. Geen wonder dat een overnachting als deze 

een droom is van elke Japanner. (O,L,D)

Dag 7 KUROKAWA ONSEN – FUKUOKA 

Na een uitgebreid ontbijt strekken we de benen in het Aso Kuju 

Nationaal Park, dat de hoogste toppen van Kyushu herbergt. We 

BLIKVANGERS
Unieke twee-landencombinatie 

Japan buiten de platgetreden paden

Bruisende steden en natuurbeleving

Typische ryokan- en onsen ervaring

Grootste vismarkt van Zuid-Korea

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Handelspost Nagasaki

Unesco Werelderfgoed Gunkanjima

Omgeving van het kasteel van Kumamoto

Keizerlijke paleizen van Joseon dynastie

Gedemilitariseerde zone (DMZ) en VN-begraafplaats

Traditioneel hanok dorp 

Haeinsa tempel met oudste boeddhistische canon

ONVERWACHTE NATUUR
Actieve vulkanen en warmwaterbronnen in Kyushu (Japan)

Wandeling in Seoraksan nationaal park (Zuid-Korea)

VOLPENSION
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J A P A N  &  Z U I D - K O R E A
volgen er de Makinotopas met magnifieke uitzichten over het vulka-

nisch terrein. We zetten onze reis verder naar Beppu waar we, naast 

groteske vulkanen en helende warmwaterbronnen, ook de mooiste 

en meest diverse pruttelende poelen of hellen vinden. We lunchen in 

een lokaal restaurant. We vervolledigen onze reisroute in Kyushu met 

de rit naar Fukuoka, de laatste overnachtingsplaats in Japan alvorens 

we de oversteek naar Zuid-Korea maken. We dineren en overnachten 

in het HOTEL MARINOA RESORT. (O,L,D)

Dag 8 FUKUOKA – BUSAN (ZUID-KOREA)

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de regionale vlucht naar 

de sterk geïndustrialiseerde havenstad Busan. De verse vis, octopussen, 

krabben en schelpdieren zijn er razend populair op de vismarkt die we te 

voet verkennen na de lunch. Op het PIFF-plein ontdekken we de gezel-

lige drukte van Busan waar zowel moderne wolkenkrabbers als kleine 

marktjes elkaar afwisselen. We stappen op de bus voor een bezoek 

aan de VN-begraafplaats, gewijd aan de slachtoffers van de Koreaanse 

oorlog. Jonge soldaten houden de wacht aan de inkom. Verderop lig-

gen de graven met verscheidene, serene herdenkingsmonumenten. We 

genieten van een Koreaans barbecuediner in een lokaal restaurant. We 

overnachten in het CITADINES HAEUNDAE HOTEL. (O,L,D)

Dag 9 BUSAN – GYEONJU

Na een stevig ontbijt brengt de groene omgeving om en rond de 

Tongdosa tempel ons tot rust. In dit groot boeddhistisch tempelcom-

plex, dat als een van de belangrijkste van het land wordt beschouwd, 

heeft iedere godheid wel een hal of nis. Toch is het de relikwie van 

Sakyamuni Boeddha waar de gelovigen voor komen. Na de lunch in 

Gyeongju herbeleven we de hoogdagen van het Silla rijk. Dit voor-

malige koninkrijk van het oude Korea herbergt talrijke historische be-

zienswaardigheden die tot het Unesco werelderfgoed behoren. In het 

centrum van de stad bezoeken we het tumuli park. Het Graf van het 

Hemelse Paard, het enige graf dat toegankelijk is voor het publiek, 

geeft ons een goede indruk van hoe de koninklijke graven er langs 

de binnenkant uitzien. In het boeiend nationaal museum in Silla stijl 

bewonderen we de begrafenisvoorwerpen. Na een wandeling langs 

het Anapji meer wacht ons een busrit naar het HILTON HOTEL, waar 

we overnachten. We dineren in een lokaal restaurant. (O,L,D)

Dag 10 GYEONJU – DAEGU

Na het ontbijt brengt de bus ons naar de Seokguram grot, een onder-

deel van de Bulguksa tempel die uit de achtste eeuw dateert en be-

langrijke, historische, Koreaanse schatten herbergt. Vooral het serene 

witte Sakyamuni beeld, gebeeldhouwd uit de lokale granietsteen, 

is een toonbeeld van hoogwaardige kunst. Na de lunch maken we 

een uitstap naar het afgelegen tempelcomplex van Haeinsa. In deze 

machtige tempel, gelegen in het Gayasan nationaal park, vinden we 

de Tripitaka Koreana. Dit is de oudste en meest complete versie van 

de boeddhistische canon die met meer dan 80.000 houtblokken is 

gedrukt. We rijden verder richting Daegu waar we overnachten en 

genieten van een diner in het NOVOTEL AMBASSADOR DAEGU hotel.

(O,L,D)

Dag 11 DAEGU – SEORAKSAN

Na het ontbijt wacht ons vandaag een lange rit naar Seoraksan. In 

de omgeving van Andong stoppen we even bij het pittoreske Hahoe 

volksdorp, gelegen in de bocht van de Nakdong rivier. De vele be-

woonde hanok huizen, de Confucius school en het maskermuseum 

vormen de ingrediënten van een interessant bezoek. We lunchen in 

een lokaal restaurant en nemen opnieuw plaats op de bus tot we aan 

de oostkant van het Koreaanse schiereiland een punt zetten achter 

onze dag in de mooie streek van Seoraksan nationaal park. We di-

neren in een lokaal restaurant en overnachten in het KENSINGTON 

STARS HOTEL. (O,L,D)

Dag 12 SEORAKSAN – SEOUL

Impressionante zichten staan vandaag voorop, want na het ontbijt 

biedt het nationaal park van Seoraksan prachtige panorama’s over 

het derde hoogste gebergte van het land. Ruwe pieken en groene 

bossen leven hier harmonieus samen. Dat ontdekken we ook tijdens 

de tocht per kabelbaan. De mooie uitzichten over de kust, de prie-

mende rotsformaties en de berg Seoraksan zorgen voor onvergete-

lijke taferelen. Via de wandelpaden flaneren we door het park, terwijl 

de rijkelijke fauna en flora ons bekoort. Na de lunch rijden we verder 

naar Seoul. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in 

het SOMERSET PALACE HOTEL. (O,L,D)

Dag 13 SEOUL – DMZ – SEOUL

We genieten van het ontbijt waarna we de civiele democratielijn 

doorrijden. De vele dorpen maken plaats voor natuur en rijstvelden. 

Zuid-Koreaanse militairen begeleiden ons naar een van de vier tun-

nels, gegraven door Noord-Korea tijdens de jaren ‘70 met het oog 

op een invasie. In een van de observatoria zijn we getuige van een 

fascinerend zicht op de gedemilitariseerde zone en het land van Kim 

Yong-un. Na de lunch verlaten we deze plek, gelegen boven de paral-

lel van 38 graden noorderbreedte, en keren we terug naar Seoul. 

Na het diner in een lokaal restaurant genieten we van een bruisende 

avondshow. (O,L,D)

Dag 14 SEOUL

Na het ontbijt laten we ons met het openbaar vervoer door de ver-

schillende wijken van Seoul voeren. Onze tocht door de voormalige 

hoofdstad van de Joseondynastie begint op het plein Gwanghawun, 

met de toegangspoort tot het paleiscomplex Gyeongbokgung dat ko-

ninklijke audiëntiezalen en slaapvertrekken bevat. Na de vernieling 

door de Japanners is dit grotendeels gerestaureerde paleis weer open 

voor het publiek. We wandelen naar Insadong, waar kunstateliers 

en zijstraatjes met traditionele huizen, theehuizen en typische res-

taurantjes elkaar in snel tempo opvolgen. We genieten er van een 

traditionele Koreaanse lunch voor we ons onderdompelen in de se-

reniteit van de Jogyesa-tempel. In deze oudste tempel van Seoul 

bidden en mediteren vele Koreanen voor de in goud bedekte Boeddha 

drie-eenheid. We wandelen te voet naar het Jongmyo schrijn, de be-

waarplaats van de vooroudertabletten van vorige koningen. Dit il-

lustreert hoe de normen en waarden van het confucianisme in het 

hedendaagse Koreaanse leven een verlengstuk krijgen. We rijden 

terug naar Seoul waar we genieten van ons afscheidsdiner in het Top 

Cloud Restaurant. Vanaf de 33ste verdieping hebben we een schit-

terend panoramisch uitzicht waarmee we onze laatste indrukken van 

de metropool opdoen. (O,L,D)

Dag 15 SEOUL – BRUSSEL

Na het ontbijt maken we ons op voor de terugvlucht naar Brussel. (O)

2 0 6





J A P A N  &  Z U I D - K O R E A

HOTELS

Dag 2, 7 FUKUOKA

HOTEL MARINOA RESORT (****/°°°°)

marinoaresort.co.jp

Dag 3-4 NAGASAKI

THE HOTEL NAGASAKI (BEST WESTERN PREMIER) (****/°°°°)

www.bestwestern.ie

Dag 5 KUMAMOTO (JK01)

NEW HOTEL KUMAMOTO (****/°°°°) 

www.thenewkumamoto.jp/eng 

OF

Dag 5 KUMAMOTO (JK02)

NIKKO KUMAMOTO (****/°°°°) 

www.nikko-kumamoto.co.jp

Dag 6 KUROKAWA ONSEN

RYOKAN MIYAMASANSO (*****/°°°°°)

www.miyama-sansou.com

Dag 8 BUSAN 

CITADINES HAEUNDAE HOTEL (****/°°°°)

www.citadines.com

Dag 9 GYEONGJU

HILTON HOTEL (*****/°°°°°)

www.hilton.com

Dag 10 DAEGU 

NOVOTEL AMBASSADOR DAEGU (****/°°°°)

www.novotel.com

Dag 11 SEORAKSAN 

KENSINGTON STARS HOTEL (*****/°°°°)

www.kensington.co.kr

Dag 12-13-14 SEOUL

SOMERSET PALACE (****/°°°°)

www.somersetpalace.co.kr

BELANGRIJK OM WETEN

■  Deze 15-daagse combinatie is uniek op de Belgische markt. 

■  Net als Japan heeft ook Korea een eerder gesloten cultuur, maar 

de mensen zijn enorm vriendelijk. We vinden hier minder toerisme, 

waardoor ook de kennis van het Engels minder goed is. De sere-

niteit van de sites in de groene omgeving is heel aangenaam. De 

voor westerlingen onbekende keuken is enorm lekker en gezond. 

Een dessertcultuur is hier echter onbestaande.

■  Er bestaan vele gelijkenissen tussen de twee landen. Zo zijn de 

infrastructuur en de accommodatie heel goed ontwikkeld en is de 

lokale bevolking vrij ‘verwesterd’. Het boeddhisme en het confuci-

anisme spelen nog altijd een belangrijke rol. 

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle georganiseerde excursies en wandelingen. 

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. We 

doen al het mogelijke om het programma zo nauwkeurig mogelijk 

te volgen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Japan & Zuid-Korea / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel.

■  Regionale 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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



MADAGASKAR
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MADAGASKAR

Diego Suarez

AndasibeAntananarivo

Antsirabe

Fianarantsoa
Ranomafana

Ranohira

Tuléar

Ifaty

HET RODE E ILAND
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 MA01 10.06.18 27.06.18 ♦
18 MA02 15.07.18 01.08.18 ★
18 MA03 09.09.18 26.09.18 ♦
18 MA04 30.09.18 17.10.18 ♦
18 MA05 21.10.18 07.11.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

■  voor programma en voorwaarden 
zie brochure 2017 – 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.450
1-persoonskamer: € 7.450

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.650
1-persoonskamer: € 7.650

2 1 1



M A D A G A S K A R

Dag 1 BRUSSEL – ANTANANARIVO 

We vertrekken vanuit Brussel naar Antananarivo. Bij aankomst in 

Antananarivo, vervullen we eerst de immigratieformaliteiten en rijden 

dan naar het TAMBOHO HOTEL voor een deugddoende overnachting.

Dag 2 ANTANANARIVO – DIEGO SUAREZ

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze bin-

nenlandse vlucht naar Diego Suarez.  Bij aankomst vertrekken we 

naar het vissersdorpje Ramena. Onderweg zien we de typische 

baobabs genaamd naar de streek van Diego Suarez (Adansonia 

suarezensis). Ook rijden we langs het heilige eilandje ‘Le Pain de 

Sucre’. Tijdens een mooie wandeling langs parelwitte zandstranden 

ontdekken we de ‘3 Baies’. Na de lunch in een visrestaurantje in 

Ramena  nemen we onze intrek in het ALLAMANDA HOTEL. In de 

namiddag maken we nog een korte wandeling door de oude stad, 

die nu Antsiranana heet. Het vervlogen koloniale karakter van de 

stad is nog terug te vinden in de overdekte markt, Rue Colbert en 

Rue Richelieu en het vroegere Hôtel de la Marine. De Baai van 

Antsiranana is een adembenemend mooie lagune die in de vorm 

van vier bloemblaadjes naar de Indische Oceaan loopt. We nemen 

de tijd om even te genieten van het mooie uitzicht. We dineren en 

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

Dag 3 DIEGO SUAREZ: AMBERGEBERGTE

Vandaag trekken we erop uit ten zuiden van Diego Suarez naar 

het nationaal park van het Ambergebergte. We bereiken het 

dorpje Joffreville aan de ingang van het park. Het Ambergebergte 

bestaat uit een geïsoleerd gedeelte van lager bergregenwoud ge-

legen tussen 800 en 1470 meter hoogte en kent een enorme 

biodiversiteit. We vinden er vochtige tropische regenwouden 

terug, heilige watervallen en vulkanische meren, unieke lemuur-

soorten en bonte vogelsoorten. Kleurrijke gekko’s, waaronder de 

indrukwekkende Uroplatusgekko en de tweede kleinste kameleon 

ter wereld leven in dit prachtige gebied. Honderden medicinale 

planten en orchideeën groeien hier in het wild. We maken een 

mooie trektocht door het park en genieten onderweg van een 

verzorgde picknicklunch. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 4 DIEGO SUAREZ: DE RODE TSINGY VAN IRODO

We staan vroeg op vandaag, omdat we na het ontbijt meteen ver-

trekken naar de Rode Tsingy van Irodo. Onderweg maken we een 

aantal fotostops wanneer we door een prachtig savannegebied met 

indrukwekkende uitzichten rijden. In tegenstelling tot de grijze karst 

die we terugvinden in het noorden en westen van het eiland, vormen 

de rode kathedraalachtige steenformaties een uniek geologisch feno-

meen in Madagaskar. Door de ontbossing kwam de rode zandstenen 

ondergrond bloot te liggen en onder invloed van de erosie van re-

gen en wind ontstonden 50 jaar geleden deze grillige vormen. De 

Tsingy’s hebben ronde punten met kleurschakeringen van witachtig 

naar oranjerood onder invloed van het invallende licht. We lunchen 

in een lokaal restaurant. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D) 

Dag 5 DIEGO SUAREZ – ANTANANARIVO

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor de binnenlandse 

vlucht terug naar de hoofdstad Antananarivo. Bij aankomst genieten 

we van de lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag staat het 

Lemurs Park op het programma, een privéreservaat en botanische 

tuin waar negen verschillende soorten lemuren leven. Hierna nemen 

we opnieuw onze intrek in het TAMBOHO HOTEL. We dineren in een 

lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 6 ANTANANARIVO – ANDASIBE

Na het ontbijt rijden we door kleine dorpjes en mooie heuvelland-

schappen richting Andasibe, waar we lunchen. We nemen onze in-

trek in de bungalows van de VAKÔNA FOREST LODGE of ANDASIBE 

HOTEL voor de MA05 groep. Tijdens een avondwandeling aan de 

rand van het Andasibe nationaal park krijgen we de kans om fascine-

rende nachtdieren te observeren zoals ‘s werelds kleinste primaat: 

de dwergmuismaki. Talrijke kameleonsoorten die overdag moeilijk 

te zien zijn, kunnen we met wat geluk terugvinden in het donker. 

We luisteren naar de vreemde geluiden uit het tropisch regenwoud 

en gaan op zoek naar een paar van de best gecamoufleerde insec-

ten en gekko’s ter wereld. We dineren en overnachten in de lodge. 

(O,L,D)

Dag 7 ANDASIBE

We starten onze dag met een wandeling door het nationaal park van 

Andasibe. De primaire wouden bestaan uit dichtbegroeide vochtige 

bossen waar elk vrij plekje bedekt wordt door lianen, mossen, varens 

en meer dan 100 verschillende soorten orchideeën. Er groeit ook veel 

pandanus, bamboe, ravinala-reizigerspalm, palissander- en ebben-

hout. We gaan op zoek naar de indri indri, de grootste lemurensoort 

van Madagaskar die gekend staat voor zijn unieke roep. ‘s Morgens 

kunnen we al van ver horen hoe ze hun territorium per familiegroep 

afbakenen. Meestal komen we in het park oog in oog te staan met 

de grootste kameleonsoort van het eiland. In een restaurant in 

Andasibe genieten we van een smakelijke lunch. In de namiddag 

maken we een leuk tochtje per kano naar het Lemureneiland, waar 

de gekraagde maki’s ons verwelkomen. Tijdens onze wandeling door 

het eucalyptuswoud ontmoeten we maar liefst drie lemurensoorten, 

BLIKVANGERS
Diego Suarez in comfortabele 4x4’s

FAUNA
Veelkleurige kameleons

Ontmoeting met de indri indri

Hapa-lemuren in Ranomafana Nationaal Park

Sifaka’s in Zombitse Vohibasia Nationaal Park

Bonte vogels in de natuurparken

BOEIENDE ECOSYSTEMEN
Tropische laaglandjungle in Andasibe Nationaal Park

Zandstenen massief van Isalo

De Rode Tsingy 

Bergregenwoud met heilige watervallen in het Ambergebergte

“Spiny Forest” in Ifaty

VOLPENSION

VERNIEUWD PROGRAMMA
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waaronder de bamboelemuur. Deze bijzondere primaat is de aanwe-

zigheid van de mens al wat gewoon, wat leidt tot een unieke en in-

tense kennismaking. We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 8 ANDASIBE – ANTSIRABE 

Na het ontbijt vertrekken we richting Antsirabe, de mooiste stad van 

Madagaskar. Onderweg maken we een aantal fotostops en genieten 

we in de centrale hoogvlakten van de prachtige landschappen. In 

een plaatselijk restaurant genieten we van de lunch. In het dorpje 

Ambatolampy bezoeken we een traditioneel aluminiumfabriekje waar 

we ontdekken hoe oude motorblokken en aluminiumonderdelen wor-

den gerecycleerd tot kookpotten. De eerste etappe van de Route 

Nationale 7 (RN7), de belangrijkste noord-zuidverbinding van het 

land, loopt grotendeels langs het Ankaratra-gebergte en brengt ons 

naar Antsirabe. De huisjes hebben hier de mooie, rode kleur van la-

teriet, dat fel contrasteert met de groene tinten van de rijstterrassen. 

Langs de weg zien we op verschillende plaatsen prachtig versierde 

Merina-familiegraven. Het aangename contact met de plaatselijke 

bevolking van de hoogvlakten maakt er een onvergetelijke dag van. 

In de namiddag nemen we onze intrek in het vernieuwde hotel ROYAL 

PALACE. We dineren in een lokaal restaurant van het kleurrijke stadje 

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

Dag 9 ANTSIRABE

Vandaag verlaten we even de geasfalteerde wegen om via een aar-

depiste het platteland in te trekken. De landschappen zijn hier nog 

steeds getuige van de vroegere vulkanische activiteit in de regio. 

We wandelen naar een uitkijkpunt op het prachtige blauwe Tritriva-

kratermeer en bezoeken er een typisch Merina-dorpje. Onderweg zien 

we met een beetje geluk hoe de boeren op ambachtelijke wijze hun 

zeboekarren bouwen. Na een kennismaking met de bevolking trek-

ken we terug naar Antsirabe voor de lunch in een plaatselijk restau-

rant. In de namiddag nemen we tijdens ons stadsbezoek een kijkje bij 

Mr. Mamy, uitvinder van de miniatuurfietsjes en ‘pousses pousses’, 

die hij uit gerecycleerde blikjes, remkabels en telefoondraad bouwt. 

We dineren in de stad en overnachten in het hotel. (O,L,D)



M A D A G A S K A R
Dag 10 ANTSIRABE – RANOMAFANA   

Na het ontbijt rijden we richting het hart van de Betsileo-stam, de op 

twee na grootste bevolkingsgroep van Madagaskar, van wie de naam 

‘de vele onoverwinnelijke’ betekent. De Betsileo zijn rijstspecialisten, 

een talent dat ze hebben meegekregen van hun Zuidoost-Aziatische 

voorouders. De aanleg van de uitgehakte terrassen getuigt van hun 

kennis en kunde. Onderweg houden we halte in het dorpje Ambositra, 

dat gekend is voor de Zafimaniry-beeldhouwers. We bezoeken er de 

kleurrijke lokale markt en lunchen in een gezellig restaurantje. In de 

namiddag vervolgen we onze weg door het meest indrukwekkende 

deel van de hooglanden en kronkelen we tussen de heuvels en ber-

gen richting Ranomafana Nationaal Park. Bij elke stop verwelkomen 

de Betsileokinderen ons met een glimlach. Onderweg houden we ook 

halte aan de spectaculaire waterval van de Namorona-rivier. Bij aan-

komst nemen we onze intrek in het HOTEL THERMAL. We dineren in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 11 RANOMAFANA NATIONAAL PARK 

We ontbijten vroeg. Ranomafana, wat ‘heet water’ betekent in het 

Malagasy, vormt een genetisch reservoir van met uitsterven be-

dreigde primaten- en plantensoorten. Tijdens een wandeling door het 

lager bergregenwoud krijgen we de kans om de unieke en zeldzame 

halfmaki’s te observeren, die graag smullen van de bamboesoorten 

die hier groeien. We genieten van de lunch in een lokaal restaurant, 

gevolgd door een korte wandeling door het pittoreske dorpje van de 

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

Dag 12 RANOMAFANA – RANOHIRA

We ontbijten weer vroeg vandaag. We rijden richting het dorpje 

Ambalavao, waar we een wandeling maken in een reservaat voor 

ringstaartmaki’s. Verder nemen we in dit dorpje even een kijkje in 

een atelier, waar het mooie, met de hand geschepte en met ge-

droogde bloemen en planten versierde Antaimoropapier wordt ge-

maakt. Het papier wordt verkregen na het fijnstampen van de schors 

van plaatselijke moerbeibomen. We lunchen in een klein restaurantje 

in het dorp. In de namiddag trekken we verder naar ‘La Porte du 

Sud’. Onderweg komen we meestal zeboeherders tegen die met 

hun kuddes van zuid naar noord trekken om dieren te verkopen. 

We beginnen nu duidelijk de verschillen in begroeiing en klimaat te 

zien. Het wordt steeds warmer en droger. We passeren langs het 

dorp Ihosy, de hoofdstad van de beruchte Barastam, waar de dieren 

meer waard zijn dan de vrouwen. Dan klimt de weg verder naar 

het vlakke Plateau d’Horombe en iets later komen we aan in het 

Colorado van Madagaskar: het Massief van Isalo. We rijden voorbij 

La Reine d’Isalo en nemen onze intrek in de mooie kamers van het 

prachtig gelegen LE JARDIN DU ROY. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 13 RANOHIRA : ISALO NATIONAAL PARK 

Het nationaal park van Isalo bestaat uit een enorm continentaal 

zandstenen plateau doorsneden met diepe canyons, grasvlaktes 

en groene oases vol palmbomen. Wind en regen erodeerden de 

zandsteen in bizarre vormen, zodat de landschappen hier iets weg-

hebben van het Wilde Westen. Het bizarre landschap getuigt van 

één van de belangrijke fases in de geologische ontwikkeling van 

het Afrikaanse continent. Door de grasvlaktes, waar inheemse oli-

fantsvoeten en aloësoorten groeien, wandelen we naar La Piscine 

Naturelle. Deze groenblauwe waterpoel wordt gevoed door het 

kristalheldere water van een door pandanus overgroeide waterval. 

Er bestaat geen betere plek voor een verfrissende duik, waar we 

dan ook ten volle van genieten. Onderweg pauzeren we voor een 

heerlijke picknicklunch. In de namiddag kunnen we ons nog even 

opfrissen voor we verder reizen naar La Fenêtre. Dit natuurlijke, 

in zandsteen geërodeerde venster begroeid met kleurrijke korst-

mossen, is het gedroomde decor om met een lekker aperitiefje 

te genieten van de zonsondergang en de wisselende kleurschake-

ringen in het landschap. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 14 ISALO – ZOMBITSE VOHIBASIA NP – IFATY 

Na het ontbijt rijden we via het saffierendorpje Ilakaka verder via 

het laatste stuk van de RN7. Hier variëren de landschappen van 

kale, uitgestrekte vlaktes tot dichtbegroeid doornwoud. Onderweg 

bezoeken we het Zombitse Vohibasia nationaal park, dat bestaat uit 

droog loofverliezend bos. Dit park vormt een soort overgangszone 

tussen de droge en vochtige bossen van Madagaskar. In de droge 

wouden, moerassen en savanne groeit een veelheid aan orchideeën, 

wolfsmelkachtigen (euphorbiaceae) en de beroemde baobabs of 

apenbroodbomen. Het park is ook een uitgelezen plek om kennis te 

maken met één van de meest interessante lemuursoorten: de dan-

sende Verreaux’s sifaka. Na een uitgebreide wandeling in het park 

genieten we van een picknicklunch ter plaatse. In de namiddag rijden 

we via Tuléar naar het Vezo-dorpje Ifaty, waar we inchecken in ons 

hotel LES DUNES D’IFATY. We dineren en overnachten in het hotel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 15 IFATY 

Na het ontbijt varen we per motorboot naar ‘Le Massif des Roses’, 

middenin de lagune van Ifaty. Deze snorkelplaats biedt een enorme 

variëteit aan kleurrijke vissoorten. Wie liever niet snorkelt, kan genie-

ten van een wandeling door het lokale Vezo-vissersdorpje. De Vezo 

of de “mensen van de vissen” zijn animisten wiens leven beheerst 

wordt door de visvangst. Uitgeholde boomstammen vormen de Vezo 

om tot prauwen, waarmee ze elke ochtend ver weg van de kust 

gaan vissen. De zeilen op de bootjes zijn handgemaakt. Natuurlijk 

proeven we van het beste van de zee tijdens onze zeevruchtenlunch. 

In de namiddag brengt een lokale zeboekar ons tot bij het Arboretum 

van Reniala. In dit privéreservaat van 60 ha leren we alles over het 

bizarre en unieke ecosysteem van het doornwoud. Naast 2000 

plantensoorten, waarvan 90 procent inheems uit het zuidwesten van 

Madagaskar, vinden we hier ook stokoude, spectaculaire baobabs te-

rug. Dit privépark is bij ornithologen heel gekend voor zijn inheemse 

vogelsoorten. Na deze spannende dag varen we per prauw terug naar 

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

Dag 16 IFATY – ANTANANARIVO

Na het ontbijt genieten we van een vrije voormiddag. Na een vroege 

lunch brengt de transfer ons naar de luchthaven van Tuléar voor onze 

binnenlandse vlucht naar Antananarivo. Bij aankomst bezoeken we 

het koninklijk paleis van Ambohimanga. Het dorpje Ambohimanga 

of ‘de Blauwe Heuvel’ was ten tijde van de Merina-koningen de 

hoofdstad van Madagaskar. Het paleis, dat tot Unesco werelderfgoed 

behoort, is naar voorbeeld van de 18de-eeuwse huizen in de hoog-

vlakten opgetrokken uit palissanderhout. In de tuinen van het paleis 
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H E T  R O D E  E I L A N D

FAMADIHANA BEGRAFENISRITUELEN

Famadihana of het ‘draaien van de botten’ is de naam van de traditionele opgravingen van overleden voorouders bij de Betsileo- en 
Merina-stammen in de centrale hooglanden van Madagaskar. Elke familie zal één keer om de zeven jaar een groot voorouderfeest orga-
niseren waarbij ze de lichamen van hun voorouders uit de grafkelders halen en in bamboematten wikkelen. Ze dansen met de lichamen 
rond het graf en door het dorp. Er wordt gegeten, gedronken, muziek gespeeld en veel gedanst. Dan worden de overledenen opnieuw 
ingewikkeld in schone doeken, geparfumeerd en al dansend teruggebracht naar het graf. Famadihana-ceremonies vinden plaats in de 
streek rond Antsirabe tussen juli en september en bezoekers worden meestal (mits het meebrengen van een fles rum als geschenk voor 
de familie) hartelijk ontvangen. De mensen geloven dat de geesten van de doden zullen verder leven in de wereld van de voorouders, 
maar dat ze die pas zullen vervoegen wanneer het lichaam volledig is vergaan en dit kan jaren duren. Tot die tijd worden ze nog steeds 
als een werkelijk familielid beschouwd. Voor de Malagasy is dit zeer belangrijk; het is hun manier om respect te tonen voor de doden 
en tevens een kans voor het hele gezin, uit het hele land, om samen te komen. Het is geen morbide, maar een fascinerende en vooral 
ontroerende gebeurtenis.

worden nog steeds rituele offers van eenden of kippen gebracht ter 

ere van de overleden koning Andrianampoinimerina. Deze site is 

heilig voor de Merina-bevolking en biedt een goede introductie tot 

de eeuwenoude tradities van de lokale bevolking. Hierna nemen we 

onze intrek in het TAMBOHO HOTEL. We dineren en overnachten  in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 17 ANTANANARIVO

Deze voormiddag maken we na het ontbijt een korte, verkennende 

rondrit door de hoofdstad, waarbij we onder andere naar het hoogste 

punt van de stad gaan en een kijkje nemen rond het Anosy-meer. 

De stad werd strategisch gebouwd op de top en de hellingen van 

een rotsachtige heuvelrug, waar zich de ruïnes van het paleizencom-

plex van de Merina-koningen bevinden. Na de lunch in een mooie 

brasserie hebben we nog een dagkamer ter beschikking. Liefhebbers 

van lokale ambachten kunnen nog een bezoekje brengen aan de 

souvenirmarkt van La Digue. Na een licht diner worden we naar de 

luchthaven van Antananarivo gebracht voor onze retourvlucht naar 

Brussel. (O,L,D)

Dag 18 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



M A D A G A S K A R

HOTELS

Dag 1, 5 & 16 ANTANANARIVO 

TAMBOHO HOTEL (nvt/°°°+)

www.hoteltamboho.com

Dag 2-3-4 DIEGO SUAREZ 

ALLAMANDA HOTEL (nvt/°°°+)

www.hotels-diego.com

Dag 6-7 ANDASIBE 

VAKÔNA FOREST LODGE (nvt/°°°+) 

www.hotelvakona.com 

of

Dag 6-7 ANDASIBE 

ANDASIBE HOTEL (nvt/°°°) 

www.andasibehotel-resto.com 

Dag 8-9 ANTSIRABE 

ROYAL PALACE  (nvt/°°°)

www.leroyalpalace.mg

Dag 10-11 RANOMAFANA

HOTEL THERMAL (nvt/°°°)

www.thermal-ranomafana.mg

Dag 12-13 RANOHIRA - ISALO NP

LE JARDIN DU ROY (nvt/°°°°) 

www.lejardinduroy.com 

Dag 14-15 IFATY 

LES DUNES D’IFATY (nvt/°°°+) 

www.lesdunesdifaty.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  De overweldigende fauna en flora en contrasterende landschappen 

van dit boeiende eiland staan centraal tijdens onze reis. Aangezien 

we verschillende provincies van Madagaskar doorkruisen, krijgen 

we de kans om kennis te maken met aparte bevolkingsgroepen 

en hun diverse tradities. 

■  Om de kwaliteit van de maaltijden te kunnen waarborgen, verloopt 

de rondreis op basis van volpension. Doordat tijdens de dagexcur-

sies in de nationale parken niet altijd degelijke restaurants voorhan-

den zijn, worden soms picknicklunches gebruikt die door de hotels 

worden samengesteld.

 ■  Deze rondreis staat open voor elke leeftijd mits je over een goede 

conditie en mobiliteit beschikt. Tijdens deze reis maak je verschil-

lende prachtige wandelingen; aangepaste kledij en schoenen zijn 

dus een must!

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

garanderen.

■  We gebruiken tijdens deze rondreis de beste autocars die voor-

handen zijn, behalve in het noorden waar we gebruik maken van 

comfortabele jeeps. Voorzie een zachte reistas, want harde koffers 

kunnen niet gestouwd worden in de jeeps.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Ook wijzigingen in de vluchtschema’s kunnen aanpassingen in de 

reisroute veroorzaken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om het 

programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Aangezien Mada-

gaskar een erg arm land is, zijn de accommodaties en restaurants 

vaak eenvoudiger en kleinschaliger dan in andere landen. Een ze-

kere dosis flexibiliteit is dan ook vereist.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Madagaskar / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Parijs. Autocar van Brussel/Antwerpen of trein van Brussel 

naar Parijs

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij transfer en check-in op de luchthaven 

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele visumkosten en kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten



MALE I S I Ë  & 
S INGAPORE
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Langkawi

Kuala Lumpur

Singapore

Kuala Tembeling

Kuala Tahan
Taman Negara

Cameron Highlands

Georgetown

Malakka

MALEISIË

CUTI -CUT I  MALAYSIA
16-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 MS01 01.06.18 16.06.18 ♦
18 MS02 14.09.18 29.09.18 ★
18 MS03 26.10.18 10.11.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 225

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.990
1-persoonskamer: € 5.990

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.190
1-persoonskamer: € 6.190
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M A L E I S I Ë  &  S I N G A P O R E

Dag 1 BRUSSEL – SINGAPORE

We vertrekken vanuit Brussel naar Singapore.

Dag 2 SINGAPORE

Bij aankomst in Singapore rijden we naar het CONCORDE HOTEL, 

gelegen op Orchard Road. We nemen even de tijd om ons wat 

op te frissen. Na de lunch in het hotel gaan we op verkenning 

door deze boeiende stad. Sir Stamford Raffles stichtte Singapore 

in 1819 als handelspost voor de Britse Oost-Indische Companie. 

Raffles was enorm gefascineerd door de Indo-Maleise taal, cul-

tuur en natuur. De grootste bloem ter wereld, de rafflesia, werd 

naar hem vernoemd. Tijdens onze ‘heritage walk’ zetten we een 

stapje terug in het koloniale verleden van het stad en gaan we 

op verkenning in de oude straatjes van Chinatown. We eindigen 

onze namiddag in de bar van ons hotel waar we genieten van 

een verfrissende “Singapore Sling”. We dineren en overnachten 

in het hotel. (L,D)

Dag 3 SINGAPORE

Na het ontbijt dompelen we ons in de voormiddag onder in het boei-

ende straatleven van de Indische wijk aan Serangoon Road. Hier 

wisselen kleurrijke gopurams, kruidenhandelaars en curryrestau-

rantjes elkaar af. We wandelen verder naar Arab Street en Jalan 

Besar tussen goudhandelaars, koopmanshuizen en kleine moskeeën. 

Hierna dompelen we ons onder in het oorlogsverleden van de stad 

in de Battlebox bij Fort Canning . Na een late lunch in een lokaal 

restaurant ontdekken we het bijzondere Gardens by the Bay, een 

futuristisch aandoend stadspark waar we Supertree Grove terug kun-

nen vinden. De 18 ultramoderne gigantische bomen zijn bedekt met 

exotische planten en bloemen van over de hele wereld. We dineren 

in een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 4 SINGAPORE – KUALA LUMPUR – MALAKKA

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Singapore voor 

de korte internationale vlucht naar Kuala Lumpur, de hoofdstad 

van Maleisië. Hier genieten we van een lunch in een plaatselijk 

restaurant. We rijden verder naar het zuiden richting Malakka, 

het 15de -eeuwse centrum van het Maleise sultanaat. Tijdens 

zijn bloeiperiode werden in deze havenstad grote hoeveelheden 

goud, zijde, thee, opium en kruiden verhandeld die de aandacht 

trokken van zowel Nederlandse, Portugese als Britse kolonisten. 

Bij aankomst betrekken we de in koloniale stijl ingerichte kamers 

van THE MAJESTIC MALAKKA. We dineren en overnachten in het 

hotel. (O,D)

Dag 5 MALAKKA 

Na een heerlijk ontbijt brengt een korte riksjatocht ons naar Jalan 

Tun Cheng Lock. In het Baba & Nyonya Heritage Museum wanen we 

ons terug in de gouden dagen van de rijke Baba Nyonya gemeen-

schap. Het museum is ondergebracht in prachtige koopmanshuizen, 

die nog steeds in het bezit zijn van de rijke Peranakan-familie Chan. 

In dit elegante museum zien we de levensstijl van deze elite tot leven 

komen. Via de Jalan Hang Jebat wandelen we naar de Chang Hoon 

tempel, de oudste Chinese tempel van het land. We brengen ook 

een bezoek aan de Sam Po Kongtempel die gewijd is aan admiraal 

Zheng Ho, die exploratiereizen maakte in naam van de keizers van 

de Mingdynastie. Zheng Ho verbleef enige tijd in Malakka. Na de 

lunch in een typisch restaurant exploreren we A Famosa, het grote 

Portugese Fort en de ruïne van St Paul’s Church. Ook een wandeling 

over het historische plein met zijn rode Stadthuys mag niet ontbre-

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

Dag 6 MALAKKA – KUALA LUMPUR

Na het ontbijt keren we terug naar Kuala Lumpur, de modderige rivier-

delta die in 1857 ontstond als kleine nederzetting van Chinese mijn-

werkers in de tinhandel. Al snel vond er een concurrentiestrijd plaats 

tussen geheime genootschappen, die zich ophielden in gokkantoren 

en bordelen. Door de stijgende tinkoorts bundelden de Britse kolo-

nisten en de Sultan van Selangor hun krachten om Kuala Lumpur 

om te vormen tot een prominente stad. Vandaag ontdekken we het 

historische hart van de stad met zijn mooie gebouwen met Moorse 

invloeden, zoals het Sultan Abdul Samad-gebouw of de Masjid Jamek 

uit rode baksteen. Bij de Masjid Negara en het oude spoorwegstation 

van Kuala Lumpur met al zijn koepels, torens en minaretten, lijken 

we te zijn beland in een sprookje van duizenden- een-nacht. Na een 

heerlijke lunch brengen we een bezoek aan het icoon van deze be-

langrijke economische metropool, de Petronas tweelingtorens. Hierna 

nemen we onze intrek in het centraal gelegen HOTEL STRIPES, waar 

we dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 7 KUALA LUMPUR – TAMAN NEGARA

In de ochtend rijden we naar de deelstaat Pahang, richting Kuala 

Tembeling. Na de lunch in een lokaal restaurant maken we een twee 

uur durende boottocht naar het oudste tropisch regenwoud ter wereld; 

de jungle van Taman Negara Nationaal Park. We nemen onze intrek 

in de gezellige chalets van het MUTIARA TAMAN NEGARA RESORT en 

hebben tijd om de prachtige omgeving van het resort te verkennen. 

Na het diner in het resort sluiten we de dag af met een nachtwande-

ling. ’s Nachts wordt het regenwoud pas echt wakker en is het fijn om 

insecten, kikkers, herten, wilde zwijnen en met een beetje geluk, de 

Maleise tapir te ontdekken. Na deze spannende belevenis keren we 

terug naar het resort voor de overnachting. (O,L,D)

BLIKVANGERS
Singapore van Sir Stamford Raffles

Petronas Twin Towers

Historisch Malakka en Georgetown (Penang)

Langkawi Skybridge

Kennismaking met de orang asli

Gastronomische smeltkroes

FAUNA
Kleurrijke vogelsoorten

BOEIENDE ECOSYSTEMEN
Laaglandjungle in Taman Negara

Nevelwoud

Theeplantages van de Cameron Highlands

Mangrovebossen van de Andaman Zee

VOLPENSION
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Dag 8 TAMAN NEGARA

Onze dag start met een eenvoudig ontbijt in het resort. Daarna is het 

tijd voor een streepje avontuur: een trektocht door het dichte regen-

woud, gevolgd door een canopy walk. Via hangbruggen wandelen we 

langs de boomkruinen, op zoek naar leven in het bladerdek. Daarna 

varen we aan boord van een prauw de rivier Tembeling op, naar 

een dorpje van de oorspronkelijke inwoners van Maleisië, de orang 

asli. De orang asli hebben steeds in nauwe symbiose geleefd met 

de jungle. Tot op vandaag hebben ze hun seminomadische levens-

BABA NYONYA & MAMAK

Dankzij de multiculturele samenleving van Maleisië kunnen we er 
genieten van een unieke keuken van overlappende gastronomi-
sche tradities. Aan de basis ligt vooral een fusie van nieuwe ingre-
diënten en tradities. Hiervan is de Baba Nyonya keuken het ide-
ale voorbeeld. Tijdens de Ming dynastie huwde de dochter van de 
Chinese keizer Yongle met de Sultan van Malakka, een bloeiende 
handelshaven op het Maleise schiereiland. Chinese kolonisten 
huwden met Maleise vrouwen, wat tot een unieke versmelting 
van culturen en tradities leidde. De Nyonya’s, afstammelingen uit 
deze huwelijken, ontwikkelden een heel eigen keuken, geken-
merkt door de typisch Maleise kruiden en specerijen, zoals tama-
rinde, belacan en kokosmelk. Typisch Chinese ingrediënten zoals 
gember, suiker en sojasaus worden samen met rode chilipepers 
toegevoegd. Een van de meest karakteristieke gerechten is otak-
otak (gemarineerde vis gewikkeld in een bananenblad en gegrild 
op houtskoolvuur). Een andere bekende combinatie vinden we in 
de Mamakstijl waarbij Indische smaken vermengd worden in de 
Maleise keuken. Toch is het populairste, de streetfood die aan 
hawkerkramen wordt bereid. De eetstalletjes in openlucht liggen 
meestal met een aantal gegroepeerd bij elkaar, met daartussen 
een aantal genummerde tafels. Aangezien elk stalletje iets an-
ders verkoopt, bestellen we overal wat. De gerechten van onze 
keuze worden aan onze tafel gebracht. De specialiteit is gegrilde 
saté van kippenvlees, lamsvlees of rundvlees, geserveerd met 
plakjes ui en komkommer.



M A L E I S I Ë  &  S I N G A P O R E
stijl proberen behouden. Na de lunch in het resort maken we een 

ontspannende boottocht op de Sungai Tahan, richting Lata Berkoh. 

Onderweg genieten we van de kleurrijke fauna en flora. We dineren 

en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 9 TAMAN NEGARA – CAMERON HIGHLANDS

Na het ontbijt verlaten we vandaag het nationaal park en trekken we 

over land naar Jerantut voor een heerlijke lokale lunch. ’s Namiddags 

rijden we verder naar de Cameron Highlands, vernoemd naar de 

Britse cartograaf William Cameron, die tijdens een expeditie in 1885 

het potentieel van het aangename en koelere klimaat inzag. Tussen 

de dichte wouden en bamboebossen liggen uitgestrekte theeplanta-

ges die de Britse kolonisten hier lieten aanleggen. Tijdens onze rit 

door de hooglanden genieten we van de uitgestrekte vergezichten. 

We betrekken hierna de kamers van het mooie STRAWBERRY PARK 

RESORT, waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 10 CAMERON HIGHLANDS

Na ons ontbijt strekken we de benen tijdens een natuurwandeling 

door het nevelwoud van de uitlopers van Mount Brinchang. De voch-

tigheid is hier constant heel hoog, waardoor mossen, primitieve va-

rens, bekerplanten, orchideeën en bromelia’s de dikke stammen en 

takken overgroeien. Na de lunch brengen we een bezoek aan een 

theeplantage. We wandelen daarbij tussen de felgroene lappende-

kens van theevelden en zien er de plukkers aan het werk. In de thee-

fabriek worden we wegwijs gemaakt in de wereld van zwarte, groene 

en Oolong thee, die we uitgebreid kunnen proeven. Hierna reizen 

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

Dag 11 CAMERON HIGHLANDS – PENANG (GEORGETOWN)

Na het ontbijt starten we de dag met een wandelingetje over de 

lokale fruit- en groentenmarkt. Onderweg naar Penang stoppen we 

bij de boeddhistische rotstempel Sam Poh Tong. Aansluitend laten we 

ons verwennen met een lekkere lunch in Ipoh. Vanuit Butterworth 

rijden we over de gekende Penang Bridge richting Georgetown, de 

hoofdstad van het eiland Penang. 500 jaar van handel en de uitwis-

seling van vreemde invloeden tussen het Oosten en Westen vormden 

het unieke multiculturele karakter van de stad, die in 2008 door 

Unesco tot Werelderfgoed werd uitgeroepen. Bij aankomst komen 

we meer te weten over de turbulente geschiedenis van Penang tijdens 

ons bezoek aan het oorlogsmuseum op Bukit Maung. We nemen 

onze intrek in de stijlvolle kamers van het EASTERN & ORIENTAL 

HOTEL, waar we dineren en overnachten.(O,L,D)

Dag 12 PENANG (GEORGETOWN)

Voor we in een riksja op verkenning gaan in het historische stadscen-

trum van Georgetown, genieten van een heerlijk ontbijt in het hotel. 

Georgetown werd in 1786 door kapitein Francis Light van de Britse 

Oost-Indische Companie gesticht als vrijhaven op de lucratieve han-

delsroute tussen het Chinese vasteland en het Indische subcontinent. 

We rijden door de oude steegjes en straatjes, gevuld met Chinese 

koopmanshuizen, koloniale kerkjes en kleurrijke tempels. Ons eind-

punt wordt de Blue Mansion, het landhuis van Cheong Fatt Tze. De 

imposante villa is bekend omwille van zijn architecturale stijl die zo 

typisch is voor Penang, we vinden er Europese, Chinese en Maleise 

invloeden terug. Na de lunch in een lokaal restaurant bewonderen 

we Fort Cornwallis en de beroemde ‘street art’ van Penang. Voor we 

aanschuiven bij een typisch Maleisisch diner in een lokaal restaurant 

wandelen we langs Gurney Drive. Daar loopt het water ons al in de 

mond, bij het zien van de typische ‘hawker stalls’ of kraampjes waar 

je zelf een maaltijd kan samenstellen. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 13 PENANG (GEORGETOWN) – LANGKAWI 

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de pier van Penang, waar we 

inschepen op de ferry naar Langkawi. Deze eilandarchipel telt meer 

dan 99 eilanden en werd in 2007 door Unesco uitgeroepen tot geo-

park; hier vindt men namelijk de oudste geologische formaties van 

Zuidoost-Azië. Bij aankomst rijden we naar de noordwestelijke kant 

van het eiland tot Bureau Bay waar we onze intrek nemen in de com-

fortabele chalets van het BERJAYA LANGKAWI RESORT. Na de lunch 

in ons hotel kunnen we op eigen houtje de omgeving van het hotel 

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

Dag 14 LANGKAWI

Na het ontbijt nemen we de kabelbaan naar de top van Mount 

Machinchang waar we vanop de 125 meter lange loopbrug beloond 

worden met adembenemend mooie uitzichten over het eiland, de 

turkooisblauwe wateren van de Andaman Zee en smaragdgroene top-

pen van het tropisch regenwoud. Vervolgens maken we tijdens een 

ontspannende boottocht kennis met het unieke ecosysteem van de 

mangroves. Mangrovebossen spelen een belangrijke rol in het be-

houd van het ecologische evenwicht in de wereld en beïnvloeden het 

klimaat. We proberen tussen de dichte begroeiing kleurrijke ijsvogels 

en speelse makaken te spotten. Tussen de kalksteenformaties vliegen 

visarenden rond die hun maaltijd uit het water van de rivier probe-

ren te vergaren. We lunchen onderweg in een lokaal restaurant. We 

genieten van het afscheidsdiner en onze overnachting in het hotel. 

(O,L,D)

Dag 15 LANGKAWI – BRUSSEL

Na het ontbijt kunnen we tijdens onze vrije voormiddag nog genieten 

van de mooie natuurlijke omgeving en de uitstekende faciliteiten van 

het hotel. Na de check-out en onze lunch in het hotel rijden we naar 

de luchthaven. We vertrekken vanuit Langkawi naar Brussel. (O,L)

Dag 16 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

2 2 2





M A L E I S I Ë  &  S I N G A P O R E
HOTELS

Dag 2-3 SINGAPORE 

CONCORDE HOTEL (****/°°°°)

www.singapore.concordehotelsresorts.com

Dag 4-5 MALAKKA

THE MAJESTIC MALAKKA (*****/****+)

www.majesticmalacca.com

Dag 6 KUALA LUMPUR 

HOTEL STRIPES (****/°°°°) 

www.marriott.com 

Dag 7-8 TAMAN NEGARA 

MUTIARA TAMAN NEGARA RESORT (****/°°°)

www.mutiarahotels.com

Dag 9-10 CAMERON HIGHLANDS

STRAWBERRY PARK RESORT (****/°°°°)

www.strawberryparksresorts.com

Dag 11-12 PENANG (GEORGETOWN)

EASTERN & ORIENTAL HOTEL (*****/°°°°°)

www.eohotels.com

Dag 13-14 LANGKAWI

BERJAYA LANGKAWI RESORT (****/°°°°)

www.berjayahotel.com/langkawi

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele fotografie- en filmkosten

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Maleisië & Singapore/ °=beoordeling ada

■  Tijdens de hele rondreis verblijven we in zorgvuldig geselecteer-

de vier- of vijfsterrenhotels. Enkel de accommodatie in Taman 

Negara Nationaal Park is eenvoudig.

■  Deze reis verloopt op basis van volpension. Alle plaatselijke res-

taurants werden met veel zorg geselecteerd, zodat alle facetten 

van de gevarieerde lokale keuken van Maleisië ten volle tot hun 

recht komen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauw-

keurig mogelijk te volgen.

■  Deze Maleisiëreis staat open voor alle leeftijden. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelne-

men aan alle excursies Tijdens deze reis maken we een aantal 

prachtige wandelingen; aangepaste kledij en schoenen zijn dus 

een absolute must!

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijge-

volg nooit garanderen.
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VERLENGING

LANGKAWI BERJAYA LANGKAWI RESORT

PERIODE D S

14.06.18 - 25.06.18 € 85 € 165

26.06.18 - 31.08.18 € 95 € 190

01.09.18 - 20.12.18 € 85 € 165

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Berjaya Langkawi Resort in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  privétransfer hotel-luchthaven Langkawi: € 20 pp (min. 2 pers.)

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van een Rainforest chalet 2-pers. kamer (D), 

1-pers. kamer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid

-  Aan een vroegere afreis of latere retourvlucht kan een supplement 

verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.



MONGOL I Ë  & 
K I RG I Z I Ë
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Gobi

Onghiin Khiid

Chon KeminBishkek

Ulaanbaator

Karakorum
Elsen Tasarkhai

Muron

Hovsgol-meer

KIRGIZIË

MONGOLIË

HUUMI I  VAN DE NOMADEN
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 MO01 29.05.18 12.06.18 ♦
18 MO02 17.07.18 31.07.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 14

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer  € 6.190
1-persoonskamer  € 6.990

2 2 7



M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë

Dag 1 BRUSSEL – BISHKEK (KIRGIZIË)

We vertrekken vanuit Brussel naar Bishkek.

Dag 2 BISHKEK

Bij aankomst in Bishkek rijden we naar het HYATT REGENCY HOTEL. 

Afhankelijk van het aankomstuur rusten we nog even uit vooraleer 

we aan onze dag beginnen. Nadien verkennen we de Kirgizische 

hoofdstad. Bishkek is een echte Sovjetstad met brede boulevards 

en pleinen, grote parken en modernistische Sovjetgebouwen en 

-standbeelden. Doordat de huidige stad pas in 1825 ontstond en 

dus relatief jong is, zijn er weinig historische gebouwen waar te ne-

men. In vele aspecten is Bishkek zelfs meer een dorp te noemen. 

Dit beeld wordt versterkt door het Ala Toogebergte dat de stad in 

het zuiden omringt en door de grote hoeveelheid ‘groene ruimte’ die 

de stad bezit. Sinds de onafhankelijkheid in 1991 is de populatie 

dramatisch veranderd. Daar waar de nationaliteit van de inwoners 

voorheen gedomineerd werd door de Russen, zijn het vandaag de 

dag etnische Kirgiziërs die de meerderheid vormen. We brengen een 

bezoek aan het Ala Tooplein dat het hart van het centrum vormt. Hier 

vinden we het standbeeld van Manas, een legendarische Kirgizische 

held. Vroeger stond hier het standbeeld van Lenin dat in 2003 een 

meer bescheiden plaats toegewezen kreeg. Toch is Bishkek wel de 

enige Centraal-Aziatische hoofdstad die nog een standbeeld van Lenin 

bezit. Verder vinden we er het standbeeld van de bekendste schrijver 

van het land, Chingiz Aitmatov. Ten westen van Ala Too pronkt het 

Witte Huis, een zeven verdiepingen tellend neoklassiek marmeren 

gebouw daterend uit 1985, dat dienst doet als presidentieel paleis. 

We lunchen in de stad. Deze namiddag rijden we 20 km zuidwaarts 

naar het Ala Archa Nationaal Park. Dit park dankt haar naam aan de 

Archa boom, een felgroene jeneverbesstruik die traditioneel door de 

Kirgiziërs gebruikt wordt om kwade geesten te verdrijven. Het park 

is alpengebied en telt meer dan 10 gletsjers en 30 bergpassen. We 

vinden er een rijke fauna en flora met meer dan 800 plantensoorten, 

170 vogelsoorten en ongeveer 170 andere diersoorten, waaronder 

het zeldzame sneeuwluipaard. We dineren in een lokaal restaurant 

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

Dag 3 BISHKEK – CHON KEMIN

Na het ontbijt rijden we oostwaarts naar de Chon-Keminvallei. 

Onderweg passeren we de Burana toren. Deze toren, in feite een 

minaret, is het overblijfsel van de stad Balasagun uit de 10de 

eeuw. De minaret was oorspronkelijk 46 m hoog, maar is omwille 

van verschillende aardbevingen gedeeltelijk verwoest en heropge-

bouwd. Verspreid rond de toren liggen talrijke ‘balbals’ en ‘steles’, 

stenen gedenktekens daterend uit de 6de tot de 10de eeuw. Bij 

aankomst in het ASHU GUESTHOUSE genieten we van de lunch. De 

Chon-Keminvallei, sinds 1997 benoemd als Nationaal Park, is het 

verlengde van de Chui provincie. In het noorden wordt het begrensd 

door Kazachstan en in het zuiden door de Issyk-Kul provincie. Het is 

de geboorteplaats van gewezen Kirgizisch president Askar Akayev. De 

vallei heeft veel te bieden op het vlak van natuur. We vinden er een 

spectaculaire combinatie van wilde natuur en pastorale landschap-

pen, een mix van machtige bergen, groen weideland, naaldbossen 

en bergmeren. De bossen van Tian Shan staan in heel Kirgizië be-

kend om hun medicinale kruiden, paddenstoelen en eetbare bessen. 

De meeste mensen die in deze vallei wonen, zijn van Kirgizische 

afkomst, maar ook enkele Slavische volkeren settelden zich aan de 

oostkant van het Yssyk-Kulmeer. In de namiddag rijden we met jeeps 

naar het Alpine meer Jashyl-Kol: een van de hoogste bergmeren in het 

Chon Kemin Nationaal Park, op zo’n 3200 m. De zonneschijn op het 

water geeft het meer een prachtig smaragdgroene kleur. We maken 

een rustgevende wandeling in deze mooie omgeving. Terug in de 

guesthouse proeven we tijdens het diner van de lokale specialiteiten. 

We overnachten in onze guesthouse. (O,L,D)

Dag 4 CHON KEMIN – BISHKEK

Na het ontbijt genieten we van de prachtige natuur en uitzichten. Voor 

de liefhebbers kan er een tochtje te paard georganiseerd worden. 

Nadien worden we nog meer ondergedompeld in de lokale cultuur 

tijdens een initiatie ‘ger bouwen’. Het is indrukwekkend om te zien 

hoe de lokale mensen in een mum van tijd deze indrukwekkende 

constructie tevoorschijn toveren. Voor de lunch begeven we ons op-

nieuw naar een prachtige plek. We wandelen naar een kloof waar we 

in de natuur van onze picknicklunch genieten. In de namiddag rijden 

we terug naar Bishkek. Na het diner in een lokaal restaurant kruipen 

we vanavond vroeg onder de wol, want onze vlucht naar Mongolië 

staat al in de vroege uurtjes gepland. We overnachten in het HYATT 

REGENCY HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 BISHKEK – ULAANBAATOR (MONGOLIË)

In de vroege ochtend nemen we de transfer naar de luchthaven van 

Bishkek voor de internationale vlucht met TURKISH AIRLINES naar 

Ulaanbaator. Ontbijtbox voor onderweg. Bij aankomst rijden we naar 

het luxueuze KEMPINSKI HOTEL waar we inchecken en van enkele 

uurtjes rust genieten. ’s Middags komen we opnieuw samen voor de 

lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag starten we onze ken-

nismaking met de Mongoolse hoofdstad en haar inwoners. Het con-

trast tussen eeuwenoude tradities en een ontluikende 21ste-eeuwse 

democratie is hier het meest voelbaar. Traditionele gers en boeddhis-

tische kloosters wedijveren met in communistische stijl opgetrokken 

flatgebouwen. We starten vanop het Sukhbaatarplein. Te midden van 

deze ontmoetingsplaats staat het beeld van Sukhbaatar, gericht naar 

het oosten. Op wandelafstand bevindt zich het National Museum of 

Mongolian History. De tentoonstellingen verhalen onder andere over 

archeologische opgravingen en vondsten en over de Turkse periode. 

Tijdens die tentoonstellingen ontdekken we ook een prachtige col-

lectie traditionele Mongoolse kledij van de verschillende etnische 

groepen die het land rijk is. We sluiten onze eerste dag in Mongolië 

BLIKVANGERS
Onontdekt Kirgizië

Uitgestrekt Mongolië

Contact met nomadenfamilies

Intense beleving & authenticiteit

AFWISSELENDE LANDSCHAPPEN
Vruchtbare Chon Keminvallei

Verlaten Gobiwoestijn

Eindeloze grasvlaktes

Glashelder Hovsgolmeer & besneeuwde bergen

VOLPENSION
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H U U M I I  V A N  D E  N O M A D E N

af met een gevarieerde show waarbij de befaamde keelzangers ons 

wegvoeren naar de desolate steppes. We genieten van een lokaal 

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

Dag 6 ULAANBAATOR – MURON – HOVSGOL

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze binnenlandse 

vlucht naar Muron, de hoofdstad van de provincie Hovsgol. We rijden 

met onze landcruisers richting het Hovsgolmeer. Ten noorden van 

de Hangaibergen, nabij de Russische grens, wordt de Hovsgolregio 

gedomineerd door het Mongoolse broertje van het 300 km verder 

gelegen Baikalmeer: het Hovsgolmeer, ook wel de Donkerblauwe 

Parel genoemd. Onderweg stoppen we bij de Uushigiin Deer Stones. 

Deze stenen overblijfselen uit het bronstijdperk zijn opmerkelijk goed 

bewaard gebleven. We zetten onze twee uur durende rit verder. De 

onverharde weg wordt geflankeerd door steppe en beboste heuvels. 

Onderweg zien we kuddes grazende geiten, schapen, half wilde 

paarden en met wat geluk een arend die sierlijk in de lucht suist. 

Afhankelijk van het vluchtschema lunchen we in Muron of Hovsgol. 

We komen aan bij het gerkamp, gelegen aan het kristalheldere meer 

met besneeuwde bergen op de achtergrond. We merken meteen dat 

de streek haar bijnaam ‘Zwitserland van het Oosten’ niet gestolen 

heeft. We dineren en overnachten in ons gerkamp. (O,L,D)

Dag 7 HOVSGOL-MEER

Na het ontbijt maken we een wandeling door de ongerepte bossen 

langs de oevers van het Hovsgolmeer, dat door een 90-tal stroom-

pjes en rivieren wordt gevoed. Slechts via één rivier, de Egiin, vloeit 

water weg dat uiteindelijk uitmondt in het Baikalmeer in het nabu-

rige Siberië. In afmetingen is dit het op een na grootste meer van 

Mongolië, na het zilte Uvs Nuurmeer. Het is wel het grootste meer 

qua volume dankzij haar immense diepte, die op sommige punten 

tot 262 m reikt. De Donkerblauwe Parel bevat 65% van het zoet 

water in Mongolië en zo’n 2% van ‘s werelds watervoorraad. De 

heuvelachtige flanken van het meer zijn begroeid met wilde bloemen 

en naaldbomen. Afhankelijk van het seizoen ontmoeten we tijdens 

onze wandeling de Tsatanen, een rendiervolk dat nog in de bossen 

leeft. Ook gaan we op bezoek bij een lokale familie Mongoolse no-

maden, waar we gastvrij onthaald worden. We keren terug naar het 

gerkamp. Na de lunch maken we een rit te paard door de steppe. De 

oneindigheid van het landschap is indrukwekkend. We eindigen de 

dag met een ontspannende wandeling. Vanop de top van de heuvel 

genieten we van een prachtig uitzicht over de omgeving. We dineren 

en overnachten in ons gerkamp. (O,L,D)

Dag 8 HOVSGOL – MURON – ULAANBAATOR

Na het ontbijt rijden we terug met onze landcruisers naar Muron 

voor onze binnenlandse vlucht naar Ulaanbaator. Afhankelijk van 

het vluchtschema lunchen we in Muron of Ulaanbaator. Bij aankomst 

checken we opnieuw in in het KEMPINSKI HOTEL. In de late namid-

dag bezoeken we het Choiijin Lama Temple museum. Ondanks de 

recente oprichtingsdatum is dit gebouw een klassiek voorbeeld van 

boeddhistische architectuur met Tibetaanse en Chinese invloeden. Het 

oorspronkelijke huis van Luvsan Haidav Choiijin Lama, de broer van 

de Achtste Levende Boeddha, werd omgevormd tot een museum en 

herbergt nu een rijke collectie van oude teksten, maskers, religieuze 

instrumenten en schilderingen op zijdedoek, ook wel thangkas ge-

noemd. Dit bezoek biedt ons dan ook een fascinerend inzicht in de 

Mongoolse versie van Tibetaans boeddhisme. Hierna bezoeken we 

het 19de-eeuwse Gandenklooster, de hoofdzetel van het boeddhisme 

in Mongolië. Het klooster heeft erg geleden onder de Stalinistische 

zuiveringen, maar werd niet helemaal vernield, zodat het kon dienen 

als show klooster voor buitenlandse bezoekers. We dineren en over-

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

Dag 9 ULAANBAATOR – HUSTAIN NURUU – ELSEN TASARKHAI

Ontbijt. Onze eindbestemming vandaag is Elsen Tasarkhai, maar eerst 

stoppen we even bij het Hustain Nuruu reservaat. De beboste steppe 

huisvest de laatste echte wilde paarden, de Przewalski of Takhi. 

Dankzij de inspanningen van een Nederlandse dierentuin werden de 

dieren succesvol geherintroduceerd. Na onze lunch rijden we verder 

naar Elsen Tasarkhai, waar we tegen de avond aankomen. Elsen 

Tasarkhai maakt deel uit van de Mongol Els zandduinen en vormt 

een uniek kader door het woestijngebied te midden van een groen 

steppelandschap. We dineren en overnachten in ons gerkamp dat vol-

ledig volgens ecologische standaarden werd opgebouwd en daarmee 

bijdraagt aan het behoud van alle natuurschoon. (O,L,D)



M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë
Dag 10 ELSEN TASARKHAI – KARAKORUM

Na het ontbijt ontdekken we de zandduinen van Elsen Tasarkhai. De 

duinen lopen over een lengte van 80 km, maar zijn amper enkele 

kilometers breed. Tijdens onze tocht per kameel wanen we ons in 

de Sahara. We brengen een bezoek aan de eigenaars van de kame-

lenkudde. Nomaden leven zonder enige vorm van verspilling, van 

de kameel gaat dan ook niets verloren. De wol wordt verwerkt tot 

dekens, het haar tot touwen geslagen, het vlees verwerkt in een 

noedelmaaltijd en de gedroogde uitwerpselen dienen als brandstof. 

De waardevolle melk wordt puur gedronken of verwerkt tot airag, 

boter en kaas. Na de lunch rijden we naar onze eindbestemming: 

Karakorum. Tijdens de heerschappij van Ogodei, zoon en opvolger 

van Genghis Khan, diende deze stad als politieke, culturele en eco-

nomische hoofdstad van het Mongoolse rijk. Onder meer de Vlaming 

Willem Van Rubruck passeerde hier en prees de stad omwille van 

zijn religieuze tolerantie. Na 40 jaar verhuisde zijn opvolger Khubilai 

Khan de hoofdstad naar Beijing en zou de stad volledig vervallen. 

Met de restanten van de stad werd het eerste grote boeddhistische 

klooster van Mongolië gebouwd: Erdene Zuu. Oorspronkelijk telde 

het klooster meer dan 100 tempels voor meer dan 1.000 monni-

ken, maar op drie tempels na werden ze allemaal vernield tijdens 

de Stalinistische zuiveringen. Recent werd een mooi museum aan 

de site toegevoegd, dat een goede indruk geeft van de oude stad en 

enkele verrassende, nieuwe vondsten tentoonstelt. We bezoeken de 

overblijvende tempels van het klooster en maken kennis met enkele 

typisch Mongools boeddhistische figuren. We dineren en overnachten 

in ons gerkamp. (O,L,D)

Dag 11 KARAKORUM – ONGHIIN KHIID

Na het ontbijt beginnen we aan onze circa zes uur durende tocht naar 

Onghiin Khiid. De eindeloze landschappen maken een grote indruk 

en ondergaan geregeld een verrassende gedaantewisseling. Stilletjes 

aan verdwijnen alle kleuren uit het landschap en wanen we ons op 

‘het einde van de wereld’. Plotseling zien we enkele heuvels, een 

stromend riviertje en bevinden we ons opnieuw in een kleine oase. 

Hier stond vroeger een van de grootste kloosters van Mongolië. In 

1939 werden meer dan 200 monniken vermoord en werd ook het 

klooster volledig vernield. Tussen de ruïnes wordt er sinds 1990 ge-

werkt aan de bouw van een nieuwe tempel. We lunchen onderweg. 

Bij aankomst dineren en overnachten we in ons gerkamp. (O,L,D)

Dag 12 ONGHIIN KHIID – GOBI

Na het ontbijt verkennen we de omgeving en bezoeken we de ru-

ines, waar we op zoek gaan naar ‘het geheim van Onghiin Khiid’. 

Daarna beginnen we aan onze tocht door de weidse steppe naar de 

Gobiwoestijn. We lunchen onderweg. Bij de meeste mensen roept 

Mongolië beelden op van oneindige steppes vol paarden, schapen en 

geiten enerzijds en anderzijds de woeste Gobi: een woestijn met ein-

deloze zandduinen en kamelen. De verhalen en beelden van de held-

haftige avonturiers die met gevaar voor eigen leven door de woestijn 

trokken en er allerlei belangrijke paleontologische vondsten deden, 

versterken dat beeld nog. Maar de realiteit is verrassend anders: de 

droge zandduinen vormen slechts 3 procent van de totale oppervlakte 

van de regio. De droge, heldere lucht zorgt voor fantastische uitzich-

ten en een ongelofelijke sterrenhemel. Elk geluidje wordt kilometers 

ver gedragen, maar de stilte kan er compleet en rustgevend zijn. 

Honderden kilometers in de omtrek is er geen gsm-signaal of internet-

verbinding. Voor uiterste noodgevallen is er een kortegolfradio in het 

gerkamp. In de late namiddag betrekken we onze tenten of ‘gers’ 

in het DREAM GOBI CAMP. Elke ger beschikt hier over zijn eigen aan-

gebouwde badkamer. We maken een korte wandeling in de nabije 

omgeving en genieten van de prachtige zonsondergang. We dineren 

en overnachten in het gerkamp. (O,L,D)

Dag 13 GOBI

Deze ochtend rijden we na het ontbijt naar het Yolyn Am Valley 

National Park, gelegen aan de voet van het Altaigebergte. Een eeu-

wenoude rivier heeft het verrassend groene landschap geboetseerd 

tot een slingerend pad omgeven door steile canyons. Deze kleine 

vallei huisvest onder andere de ibex, het argalischaap en lammergie-

ren. Deze dieren zijn moeilijk te spotten, in tegenstelling tot de pika. 

Dit rondorige lid van de konijnenfamilie is de favoriete snack van de 

arenden. We volgen het pad langs een kabbelend riviertje tot aan de 

gletsjer, die ondanks de hoge omgevingstemperaturen standhoudt. 

Tijdens de hete zomermaanden zorgt deze schaduwrijke plek voor 

aangename verkoeling. Na de picknicklunch keren we terug naar het 

gerkamp. In de late namiddag rijden we naar de Vlammende Bergen. 

Bij zonsondergang krijgen de zandstenen heuvels de diep oranje kleur 

van gloeiende kolen. Op de laatste dag van een legendarische expe-

ditie werden hier bij toeval fossielen ontdekt. Een jaar later keerde 

de expeditie terug. De eerste dinosauruseieren die de wereld ooit 

aanschouwde, werden hier ontdekt. Uiteindelijk werden meer dan 

100 skeletten opgegraven, waaronder die van de Velociraptor, de 

papegaaibekachtige eirover Oviraptor en de Protoceratps Adrewsi. Na 

onze wandeling op deze historische plek genieten we opnieuw van 

een indrukwekkende zonsondergang. We keren terug naar het ger-

kamp voor het diner en nemen nadien afscheid van de Gobiwoestijn.  

We overnachten weer in het gerkamp. (O,picknicklunch,D)

Dag 14 GOBI – ULAANBAATOR

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze binnen-

landse vlucht naar Ulaanbaator. Mongolië kent weinig industrie, maar 

is vooral een paradijs voor grote kuddes dieren, waaronder geiten die 

kasjmierwol leveren. In de hoofdstad wordt deze wol op grote schaal 

verwerkt. We brengen een bezoek aan een van de grootste fabrie-

ken van Mongolië, waar naast Mongoliërs ook veel Noord-Koreaanse 

dames aan het werk zijn. De kostbare wol wordt hier verwerkt tot 

allerlei verfijnde kledingstukken. Tenslotte staat een bezoek aan het 

Zaisan monument gepland. Dat werd door de Russen gebouwd ter 

ere van de vriendschap tussen beide naties. Vanaf hier hebben we 

een prachtig zicht over de stad. We nemen vanavond afscheid van 

Ulaanbaator tijdens het diner in een van de beste lokale restaurants 

en overnachten in het KEMPINSKI HOTEL. (O,L,D)

Dag 15 ULAANBAATOR – BRUSSEL

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor onze internationale 

retourvlucht naar België. We komen aan in Brussel. (O)
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M O N G O L I Ë  &  K I R G I Z I Ë
HOTELS

Dag 2, 4 BISHKEK 

HYATT REGENCY HOTEL (*****/°°°°°)

www.bishkek.regency.hyatt.com

Dag 3 CHON KEMIN

ASHU GESTHOUSE (nvt/°°°)

www.ashu.kg

Dag 5, 8, 14 ULAANBAATOR

KEMPINSKI HOTEL (*****/°°°°°)

www.kempinski.com

Dag 6-7 HOVSGOL-MEER

ALAGTSAR GER KAMP

Dag 9 ELSEN TASARKHAI

KHOYOL ZAGAR CAMP

Dag 10 KARAKORUM 

MUNKH TENGER GER KAMP

Dag 11 ONGHIIN KHIID

SECRET OF ONGI GER KAMP

Dag 12-13 GOBI

DREAM GOBI CAMP

BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens deze Mongolië & Kirgizië rondreis ontdekken we onge-

kende en afgelegen gebieden, waar we kunnen proeven van 

bijzondere natuurfenomenen en fascinerende culturen. We ne-

men jullie mee naar plaatsen die geen of nauwelijks toerisme 

kennen en bezorgen jullie een onvergetelijke ‘once in a lifetime’ 

ervaring. We boeten af en toe in aan comfort om niets te mis-

sen, maar de beloning is groot!

■  Deelnemers aan deze reis dienen over een goede algemene 

conditie te beschikken. Een sportieve instelling, een gezonde 

dosis humor en aanpassingsvermogen zijn vereist. We verblijven 

in eenvoudige gerkampen, waar westerse voorzieningen in be-

perkte mate aanwezig zijn.

■  In de gers zijn de toiletten en douches (individuele cabines) 

in een apart gebouw terug te vinden, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen dames en heren.

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

de hygiëne en de kwaliteit, eten we meestal in de gerkampen 

en hotels. De andere maaltijden worden geserveerd in zorgvul-

dig geselecteerde lokale restaurants.

■  Het bovenbeschreven programma en de vermelde hotels/

gerkampen kunnen altijd gewijzigd worden, afhankelijk van 

plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden.

■  Het maximum toegelaten gewicht voor de binnenlandse vluchten 

in Mongolië bedraagt 15 kg (inclusief handbagage). De overige 

bagage kan worden achtergelaten in het hotel in Ulaanbaator.

■  Door gewijzigde lokale vluchtschema’s, kan het programma 

wijzigingen ondergaan. Onze reisleid(st)er zal echter steeds, 

binnen de mogelijkheden, het programma aanpassen in het be-

lang van de groep. De volgorde van de bezoeken kan veranderd 

worden zonder voorafgaande melding.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Mongolië & Kirgizië / °= beoordeling ADA

GERKAMPEN

Na een glansrijke, maar korte hoofdrol in de wereldgeschiedenis hebben de Mongolen zich teruggetrokken onder hun eeuwig blauwe 
hemel met weidse landschappen en een dramatisch klimaat. Wat wij meer en meer zoeken, hebben zij nog in overvloed: dunbevolkte 
open natuurgebieden zonder hekken, met gastvrije mensen die op duurzame wijze leven volgens het ritme van de natuur. Een belangrijk 
aspect in het nomadische leven van de Mongolen is hun woonplaats: de ‘ger’. Ook in deze moderne tijden blijkt het nog altijd de perfecte 
constructie te zijn voor hun leven dicht bij de natuur. In de loop van duizenden jaren is het ontwerp aangepast en geschikt gemaakt voor 
de vele eisen die ze eraan stellen. Recent vinden we ook wel een bromfiets, een zonnepaneel en een schotelantenne op hun erf, maar 
verder is alles hetzelfde gebleven als honderden jaren geleden. De ronde, vilten ‘tenten’ kunnen op minder dan een uur opgebouwd 
of afgebroken worden en doen dienst in zowel ijskoude winters als in hete zomers. Opvouwbare houten latten vormen de muren en 
het aantal latten bepaalt de grootte van de ger. De houten deur is altijd naar het zuiden gericht, weg van de ijskoude wind. Twee grote 
houten palen in het midden worden samengehouden door een ronde ring, waarin plaats is voor de vele houten staken die zorgen voor 
de verbinding met het lattenwerk. Alles wordt met gedroogde koeien- of kamelenhuid samengebonden en hierover wordt dan de eerste 
laag vilt gespannen (in de winter een dubbele laag) met nog een extra waterdichte doek. Het geheel wordt met touwen van paardenhaar 
samengebonden. Onder het gat in het dak wordt de houtstoof geplaatst, waarbij het openblijvende gat zorgt voor ventilatie en licht en 
tegelijk ook dienst doet als zonneklok overdag. Bij extreem weer worden er extra gewichten aan touwen over de ger gespannen en kan 
het gat worden toegedekt. Binnenin voelt de ger verrassend ruim aan. Enerzijds voel je je zeer dicht bij de natuur, maar anderzijds toch 
ook goed beschermd tegen wind en regen. In het noorden wordt er, indien gewenst, ’s avonds voor het slapengaan een vuurtje gestookt 
en in de Gobi wordt er een tipje van het doek opgelicht om voor wat verkoeling te zorgen. Wij slapen in authentieke gers, weliswaar met 
matrassen in plaats van de opeengestapelde dekens die de nomaden gebruiken. De toiletten en de douches (individuele cabines) zijn in 
een apart gebouw terug te vinden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen dames en heren.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Verschillende sites in Mongolië rekenen een extra fotografie- en 

filmkost aan. Deze zijn niet inbegrepen in de rondreis.

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



MYANMAR
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HET VERBORGEN JUWEEL
15- OF 19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA 15-DAAGSE
 van t.e.m.
17 BM03 17.02.18 03.03.18 ■

18 BM01 14.07.18 28.07.18 ♦
18 BM02 03.11.18 17.11.18 ★
18 BM03 16.02.19 02.03.19 ★

VERTREKDATA 19-DAAGSE
 van t.e.m.
17 BR02 30.01.18 17.02.18 ■
17 BR03 06.03.18 24.03.18 ■

18 BR01 20.11.18 08.12.18 ★★

18 BR02 29.01.19 16.02.19 ★★

18 BR03 05.03.19 23.03.19 ★★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.490
1-persoonskamer: € 5.490

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.990
1-persoonskamer: € 6.190

★★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.990
1-persoonskamer: € 7.490
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M Y A N M A R
15-DAAGSE RONDREIS BM01 – 03

Tijdens deze rondreis maken we kennis met alle hoogtepunten van 
Myanmar terwijl we genieten van het comfort in luxehotels.

Dag 1 BRUSSEL – YANGON

We vertrekken vanuit Brussel naar Yangon. 

Dag 2 YANGON

Bij aankomst rijden we naar het MELIA YANGON HOTEL voor de lunch. 

In de namiddag maken we een eerste verkennende stadsrondrit. 

Tijdens onze wandeling in de oude stad rond de Sule pagoda, wordt 

onze aandacht getrokken door de rijke verscheidenheid aan architec-

tuur waarbij wonderlijke chedi’s en pareltjes uit het koloniale verleden 

elkaar afwisselen. Glanzende pagodes domineren het straatbeeld en 

uitgestrekte parken maken van Yangon een charmante tuinstad. We 

genieten van het welkomstdiner in de binnenstad en overnachten in 

het hotel. (L,D)

Dag 3 YANGON – TWANTE

Na het ontbijtbuffet nemen we de boot voor een ontspannende tocht 

op het Twantekanaal. Twante is een typische deltastad die van oudsher 

bekend is voor haar aardewerk. Rivierklei en zand zijn de grondstoffen 

voor de handgedraaide potten en schalen die in alle formaten worden 

gemaakt. We genieten van een lekkere lunch aan boord op de terug-

weg naar Yangon. Vervolgens trekken we naar het meest mystieke 

gebouwencomplex van het boeddhistische Myanmar: de schitterende 

pagode van Shwedagon. Kipling beschreef dit immense tempelcomplex 

als ‘a beautiful winking wonder’ en ‘a golden mystery’. De devote sfeer 

wordt in deze majestueuze tempel bepaald door de talrijke pelgrims die 

komen offeren en mediteren aan de planeetposten, altaartjes, pavil-

joenen of bij een van de vier historische Boeddha’s. We dineren en 

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

Dag 4 YANGON – MANDALAY

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de luchthaven voor een bin-

nenlandse vlucht naar Mandalay, het middelpunt van de Birmaanse 

cultuur. Daarvan getuigen de vele kunstzinnige ambachten zoals het 

gieten van brons of het bewerken van teakhout en marmer. Ook 

kalaga’s of typische Birmaanse tapijten komen uit Mandalay, in een 

werkplaats zien we hoe ze vervaardigd worden. Na de lunch in een 

plaatselijk restaurant bezoeken we de drukbezochte pagode van 

Mahamuni, het voornaamste heiligdom van Mandalay. Duizenden 

pelgrims kleven hier goudblaadjes op het beeld van de Grote Wijze. 

Hier vinden we mystieke dierenfiguren terug, overgebracht vanuit 

Angkor Wat. In de 729 kleine pagodes van de Kuthodaw-pagode 

zijn marmeren tegels aangebracht met hierop de tekst van het tri-

pitaka, de grondslag van de boeddhistische leer. Het Shwenandaw 

of ‘Gouden Paleis Klooster’ is het enige koninklijke paviljoen dat de 

Tweede Wereldoorlog ongeschonden heeft overleefd. We dineren en 

overnachten in het HILTON MANDALAY HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 MANDALAY – MINGUN – INWA

Na het ontbijt bewonderen we de traditionele ambachtslui en kijken 

we hoe gespierde mannen hun zware houten voorhamers ritmisch 

hanteren om zo vederlichte goudblaadjes te maken. Daarna varen 

we de majestueuze Ayeyarwady rivier op naar Mingun, dat enkel per 

BLIKVANGERS

15-daagse BM01-03
Alle hoogtepunten van Myanmar

Uitstekende hotels

19-daagse BR01-03
Verkenning van niet-toeristische regio’s

Uitgebreide kennismaking met authentieke etnische minderheden: 

Akha, Ann, Zilver Palaung, Akhu, Khun Shan en Padoung

Grensovergang met Thailand

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Uniek verblijf in het hart van Bagan

Kuieren in de schaduw van schitterende pagodes

U Bein-brug: unieke 1,2 km lange teakhouten brug

Genieten van verfijnde ambachten in Mandalay

Ondergedompeld worden in boeddhisme:  

Amarapura en Mandalay

NATUUR
Boottocht op het Pekon-, Samkar- en Inle meer

Tocht op Ayeyarwady-, Chindwin- en Yangon rivier

VOLPENSION

Inle Lake
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H E T  V E R B O R G E N  J U W E E L

boot bereikbaar is. Hier zouden 50.000 Arakaanse dwangarbeiders 

ooit de grootste pagode ter wereld oprichten. Enkel een kolossaal 

bakstenen voetstuk en de grootste, tevens intacte, klok ter wereld 

zijn nog getuigen van het glorieuze 19de-eeuwse Birmaanse konink-

rijk. We genieten aan boord van de lunch en passeren het spectaculair 

gelegen religieuze centrum Sagaing met zijn 735 kloosters en berei-

ken zo Inwa met haar scheve toren. We wandelen over de 1,2 km 

lange U Bein-brug, een 200 jaar oude teakhouten brug zoals er geen 

twee te vinden zijn in de wereld. Deze drukke wandelweg biedt een 

onvergetelijk uitzicht op de zacht wegglijdende zon. We dineren en 

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

Dag 6 MANDALAY – MONYWA

Na het ontbijt rijden we naar Monywa, een belangrijke handelsstad 

aan de oevers van de Chindwinrivier ten noordwesten van Mandalay. 

Deze stad laat pas sinds de jaren negentig toeristen toe. We nemen 

een kijkje in de Mohnyin Than Boddatempel. Dit complex bestaat uit 

582.357 grotere en kleinere Boeddhabeelden en 471 pagodes. Na 

de lunch varen we westwaarts naar de overkant van de Chindwin 

rivier, waar we op zoek gaan naar de grotten van Hpo Win Daung 

en Shwe Ba Daung. Gelovige boeddhisten lieten hier 947 grotten 

uit zandsteen maken. We dineren en overnachten in het eenvoudige 

WIN UNITY HOTEL. (O,L,D)

Dag 7 MONYWA – PAKKOKU – MOUNT POPA

We genieten van het ontbijt en brengen nadien een bezoek aan 

de hoogste (105 m) en langste (102 m) liggende Boeddha van 

Myanmar. Ook de thanakan-plantages en het gezellige Ma U-dorp 

waar wierookstokjes worden vervaardigd, verdienen een bezoek. We 

lunchen onderweg en zetten onze reis verder via de nieuwe brug 

over de Ayeyarwadyrivier. Hier rijden we verder naar het natuur-

vriendelijke POPA MOUNTAIN RESORT, gelegen op de flanken van de 

1.581 m hoge Popaberg. We dineren en overnachten in het resort. 

(O,L,D)

Dag 8 MOUNT POPA – BAGAN

Na het ontbijt beklimmen we de lager gelegen vulkaankegel van de 

Popaberg, het historisch heiligdom van de geesten of nats. Daarna rij-

den we richting Bagan, met 2.237 tempels uitgeroepen door Unesco 

tot werelderfgoed. We lunchen in een plaatselijk restaurant en nemen 

daarna onze intrek in het unieke AUREUM PALACE RESORT. In de 

namiddag bezoeken we de Ananda tempel, het bekendste en best be-

waarde bouwwerk van Bagan. In de piramidevormige Dhammayanyi-

tempel staan we oog in oog met een massief bouwwerk dat met 

naadloos metselwerk werd opgetrokken. Tegen de valavond beklim-

men we een van de tempels om te genieten van het weidse uit-

zicht over de vlakten van Bagan. We dineren en overnachten in het 

AUREUM PALACE RESORT. (O,L,D)



M Y A N M A R
Dag 9 BAGAN

Na het ontbijt bezoeken we de uitgestrekte tempelvlakte per paarden-

kar. We houden halt bij de Gubyaukgyi tempel nabij het dorpje Wetkyi-

in, herkenbaar door zijn goed bewaarde jakata-muurschilderingen uit 

de Baganperiode. In de 13de-eeuwse Sulamani-tempel bewonderen 

we fraaie fresco’s. We brengen een bezoek aan de hoogste tempel van 

Bagan, de Thatbeyinnyu maar ook de kleine maar elegante Shwegugyi-

tempel staat op het programma. We lunchen in een plaatselijk restau-

rant. In de namiddag trekken we naar een authentiek lakwerkdorp. 

Handige meisjeshanden beschilderen hier prachtige schalen, potten en 

vazen met natuurlijke lak. Daarna bezoeken we de tempels Manuha en 

Nan Paya. Volgens de overlevering symboliseren ze de gevoelens van 

de gelijknamige opdrachtgever: de Mon-koning van Thaton in Neder-

Birma. In de 11de eeuw werd hij door de koning van Bagan gevangen 

genomen. We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

OPMERKING
De ballonvaarten over Bagan worden georganiseerd van begin okto-
ber tot eind maart en zijn steeds afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Wie wenst deel te nemen aan deze facultatieve excursie, 
dient dit bij inschrijving te melden, zodat de reservatie tijdig gemaakt 
kan worden. Prijs: ongeveer 350 USD per persoon (niet inbegrepen), 
ter plaatse contant te betalen.

Dag 10 BAGAN

Na het ontbijt bezoeken we een typische markt en zo bereiken we 

de 11de-eeuwse Shwezigon-pagode. Hierna staat de indrukwekkende 

Dhammayazita tempel op ons programma. Dit bouwwerk valt op door 

zijn vijfhoekig grondplan, waarmee het inging tegen de Indiase bouw-

voorschriften in de laatste fase van het eerste Birmaanse rijk. Na de 

lunch in een plaatselijk restaurant genieten we van een welverdiende 

vrije namiddag. We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 11 BAGAN – HEHO – INLE

Na het ontbijt nemen we een binnenlandse vlucht naar Heho. Bij 

aankomst wacht ons een boottocht op het schilderachtige Inle-meer. 

In een ‘cheroot’ werkplaats zien we hoe Birmaanse sigaren worden 

gerold. Later bezoeken we ook de Phaung Daw U-pagode met haar 

tot goudklompen vervormde Boeddhabeelden en drijvende tuinen. 

We ontdekken de unieke vistechniek van de Intha’s en bewonderen 

de typische en speciale roeitechniek van de vissers. We varen verder 

naar het luxueuze VILLA INLE RESORT voor ons diner en de overnach-

ting. (O,L,D)

Dag 12 INLE – INDAIN

We starten de dag met het ontbijt, waarna we onze boottocht ver-

derzetten ditmaal veranderen we van koers om onder het waak-

zame oog van een behendige stuurman via de kronkelende rivier 

naar Indain te varen. Indain telt zo’n duizend pagodes. Het lijkt wel 

of hier de tijd is blijven stilstaan. In het Nga Phe Chaung Klooster 

bewonderen we de prachtig versierde altaren, die door de vroegere 

Shan-vorsten naar hier werden gebracht, nadat ze hun macht aan 

de Britten hadden overgedragen. We dineren en overnachten in het 

resort. (O,L,D)

Dag 13 INLE – HEHO – YANGON

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven van Heho voor een bin-

nenlandse vlucht naar Yangon. Bij aankomst nemen we nog een 

kijkje in het Nationaal Museum. Vooral de 19de-eeuwse collectie van 

koninklijke schatten, waaronder de acht meter hoge leeuwentroon en 

de etnografische afdeling over de inheemse volkeren trekken er onze 

aandacht. Nadien onderwerpen we ons moeiteloos aan de serene 

pracht van de Shwedagon-pagode, ditmaal bij daglicht. We dineren in 

een Frans restaurant dat al meerdere malen werd uitgeroepen tot het 

beste restaurant van Yangon. We overnachten in het MELIA YANGON 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 14 YANGON – BRUSSEL

Na het ontbijt genieten we van onze laatste dag om de prachtige 

Birmaanse cultuur op te snuiven. We genieten nog even van Yangon 

en haar omgeving. In de late namiddag, na de lunch, rijden we naar 

de luchthaven van Yangon voor onze terugvlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

19-DAAGSE BR01 – 03

Tijdens deze rondreis verlaten we de platgetreden paden van de 
toeristische regio’s en verkennen we de onontgonnen leefgebieden 
van de etnische minderheden. Zij bevolken van oudsher de grensre-
gio in de Gouden Driehoek (Myanmar, Thailand en Laos). Hier staat 
het toerisme nog in de kinderschoenen en laten we het comfort van 
de luxehotels dan ook even achter ons. Wanneer we de grens met 
Thailand zijn overgestoken, genieten we opnieuw van de luxe en 
comfort in Chiang Rai.
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Dag 1 – dag 10: zie 15-daagse

Dag 11 BAGAN – HEHO – LOIKAW

Na het ontbijt schepen we in voor een binnenlandse vlucht naar 

Heho. Bij aankomst rijden we naar Loikaw, de hoofdstad van de 

Kayah-staat en een authentieke regio die toeristisch nog onontgon-

nen is. Het is het oorspronkelijke leefgebied van de Padoungvrouwen 

of de zogenaamde giraffevrouwen, bekend om het dragen van 

zware nekringen. De meesten zijn uitgeweken naar het noorden 

van Thailand, waar ze een centje bijverdienen dankzij het toerisme, 

maar hier in het hartje van Kayah, zijn hun gebruiken nog oprecht. 

Tijdens de lange rit ervaren we het traditionele en authentieke 

Myanmar. De tocht voert ons langs rijst- en korenvelden, onderbro-

ken door talloze dorpjes van PA-O minderheden. Een fijne manier om 

kennis te maken met hun dagelijkse leven. We lunchen onderweg. 

In de late namiddag komen we aan in Loikaw, waar we een kort 

bezoek brengen aan de meest vereerde pagode van deze regio: de 

Taungkwe Zeti. Als de tijd het toelaat, genieten we hier nog van een 

mooie zonsondergang. We dineren en overnachten in het nieuwe 

KAYAH RESORT. (O,L,D)

Dag 12 LOIKAW

Na het ontbijt kuieren we deze voormiddag over de markt van 

Demore Soe, en doorkruisen we de glooiende heuvels van de Kayah-

staat om te eindigen in een typisch dorpje van de Padaung. Het 

straatbeeld oogt hier verbazingwekkend katholiek in dit voor 90 pro-

cent boeddhistische land. Toch zijn slechts 10 procent van de Kayah 

katholiek, dat merken we aan de kruisjes op de kerken en huizen. Na 

een tocht van ongeveer een uur door een prachtig landschap ontdek-

ken we het leefgebied van de Padaung, en laten we ons verrassen 

door hun gastvrijheid en zachtaardigheid. Na onze terugtocht lunchen 

we in een lokaal restaurant in het centrum van Loikaw. Om de dag 

af te sluiten brengen we nog een bezoekje aan de kloosterschool 

van Pohperyone. Dankzij het oude opleidingssysteem daterend uit 

de 11de eeuw worden in afgelegen gebieden nog veel noodlijdende 

kinderen aan onderwijs geholpen. Hier genieten kinderen een ba-

sisopleiding lezen, schrijven en rekenen. We dineren in een lokaal 

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



M Y A N M A R
Dag 13 LOIKAW – PEKON – SAMKAR – INLE MEER

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. Tijdens onze rit naar 

Pekon is een bezoek aan de Kutobo post met animistische nats-

tekens onze eerste stop. Het dagelijks leven van elke Birmaan is 

doordrongen van deze geestenwereld. We zien het vaak terug aan 

de velden en aan de huizen, waar de bewoners dagelijks kleine of-

fers leggen aan tempeltjes of schrijnen. Helaas is deze complexe 

geestenwereld snel aan het verdwijnen. In Pekon schepen we in 

voor onze boottocht naar het Inle meer. De vijf uur durende tocht 

brengt ons door het leefgebied van de vriendelijke PA-O en Intha 

minderheden. Het continu wisselende waterlandschap verveelt nooit. 

Lage graslanden waar boeren op het land werken, vrolijk spelende 

kinderen, dichtbegroeide vaargeulen vol waterhyacinten, de drijvende 

dorpen met hun gouden pagodes en stoepa’s. Onafgebroken glijdt 

het vredige landschap voor onze ogen voorbij. Na ongeveer een uur 

varen bereiken we Samkar, een 16de-eeuwse pagodestad op en rond 

het Samkar meer. Na een bezoek aan het “Thaya Gone” dorp met 

zijn 236 pagodes uit de 17de eeuw bereiken we ons hotel aan de 

oevers van het Inle meer. We dineren en overnachten in het luxueuze 

VILLA INLE RESORT. (O,L,D)

Dag 14 INLE – INDAIN

Na het ontbijt zetten we onze boottocht verder en veranderen we van 

koers om onder het waakzame oog van een behendige stuurman via 

een kronkelende rivier naar Indain te varen. Indain telt zo’n duizend 

pagodes. Het lijkt wel of hier de tijd is blijven stilstaan. In het Nga 

Phe Chaung Klooster bewonderen we de prachtig versierde altaren, 

die door de vroegere plaatselijke Shan-vorsten naar hier werden ge-

bracht, nadat ze hun macht aan de Britten hadden overgedragen. We 

dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 15 HEHO – KYAING TONG

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor een binnenlandse 

vlucht naar Kyaing Tong. We lunchen in een plaatselijk restaurant. 

Genesteld in een vruchtbare vallei, wordt Kyaing Tong de hoofd-

plaats van de oostelijke Shan-staat als een kostbaar geschenk 

moederlijk omarmd door indrukwekkende heuvellandschappen. De 

regio rond Kyaing Tong is de thuishaven voor tal van bergvolkeren, 

die hun authenticiteit wisten te bewaren. De stad is het cultureel 

centrum van de Khun, een bevolkingsgroep die in de 13de eeuw 

vanuit het Thaise koninkrijk Lanna naar Birma trok. Na een korte 

klim door een heuvelig, met rubberplantages bezaaid, landschap 

kloppen we aan bij de Akhu, waar oudere vrouwen samen een 

pijp roken na hun dagelijkse bezigheden. Via een mooi wandelpad 

bereiken we een dorp van de Khun-Shan, die vooral leven van het 

verbouwen van rijst. Hierbij gebruiken ze waterbuffels als trekdie-

ren. Na een flinke tocht terug naar Kyaing Tong, nemen we onze 

intrek in het eenvoudige hotel: AMAZING KYAING TONG. Dat deze 

stad nog maar weinig van de moderne samenleving heeft overgeno-

men, komt tot uiting in het ontbreken of uitvallen van elektriciteit. 

‘s Avonds wandelen we door de oude straten van de binnenstad 

naar een plaatselijk restaurant voor het diner. We overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 16 KYAING TONG

Na het ontbijt zetten we onze tocht door de indrukwekkende na-

tuur verder. Vandaag maken we uitgebreid kennis met enkele inte-

ressante en minder gekende bergvolkeren. Eerst rijden we naar het 

hoofddorp van de Akha, een minderheid met oorsprong in Tibet. Hun 

fascinerende hoofdtooi en zilveren sieraden onderscheiden hen van 

andere bergstammen. Daarna beginnen we aan een fikse klim. Voor 

we aankomen bij het dorpje van de Ann, genieten we onderweg van 

adembenemende uitzichten. Het dorp bestaat uit eenvoudige bam-

boehutten en paalwoningen. Hier lijkt het of we een stap terugzetten 

in de tijd. Door hun typische fysionomie onderscheiden de dorpelin-

gen zich duidelijk van omliggende minderheden. Doordat ze er een 

eigen geesteswereld op nahouden, leunen de Ann ook niet onmid-

dellijk aan bij andere bergvolkeren. Hun serene, zwarte kledij wordt 

fijnzinnig opgesmukt met eenvoudige zilveren juwelen. Rijst, maar 

ook bonen, erwten, maïs of sesam zijn de voornaamste voedings-

bronnen van de Ann, die een agrarisch bestaan leiden. We genieten 

van een eenvoudige picknicklunch. In de namiddag wacht ons een 

ontmoeting met de Zilver Palaung. Naast haar bonte, goedlachse en 

luidruchtige inwoners, telt deze nederzetting vele buffels, varkens en 

eenden die de rijkdom van dit dorp uitmaken. We dineren in de stad 

en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 17 KYAING TONG – TACHILEK – MAE SAI – CHIANG RAI (THAILAND)

Na het ontbijt zoeken we de gezellige drukte van de plaatselijke, exo-

tische markt op. We rijden door het mooie berggebied naar de grens-

plaats Tachilek, de voornaamste stad van de zogenaamde Gouden 

Driehoek, waar we te voet de grens met Thailand oversteken. Te 

midden van de gezellige drukte en handelsactiviteiten, vervullen we 

de grensformaliteiten. Hier laten we de ongerepte regio’s achter ons 

en dompelen we ons onder in het luxueuze comfort van het prachtige 

LE MERIDIEN HOTEL aan de Kokrivier, waar we genieten van het 

afscheidsdiner en de overnachting. (O,L,D)

Dag 18 CHIANG RAI – GOUDEN DRIEHOEK – BRUSSEL

Na het ontbijt varen we vandaag met motorbootjes de machtige 

Mekongrivier op, die de natuurlijke grens vormt tussen Thailand, 

Myanmar en Laos. Deze grensregio was voorheen de draaischijf van 

de opiumhandel. In het Thaïse gedeelte voerde de koninklijke familie 

jarenlang een relatief succesvolle campagne, waarbij papaver stel-

selmatig door alternatieve gewassen werd vervangen. In de Hall of 

Opium, een multimediaal museum, maken we kennis met de teelt 

van opium in de Gouden Driehoek en haar belangrijke rol in de ge-

schiedenis van de vele minderheden die we tijdens deze reis hebben 

leren kennen. Na de lunch maken we ons op voor de transfer naar 

de luchthaven van Chiang Rai en daar nemen we onze terugvlucht 

naar Brussel. (O,L)

Dag 19 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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M Y A N M A R
HOTELS 15-DAAGSE

Dag 2-3, 13 YANGON 

MELIA YANGON HOTEL (****/°°°°)

www.melia.com

Dag 4-5 MANDALAY

HILTON MANDALAY HOTEL (nvt/°°°°+)

www.hiltonhotels.com

Dag 6 MONYWA

WIN UNITY HOTEL (nvt/°°°)

www.winunityhotel.com

Dag 7 MOUNT POPA

POPA MOUNTAIN RESORT (nvt/°°°°)

www.myanmartreasureresorts.com

Dag 8-9-10 BAGAN

AUREUM PALACE RESORT (nvt/°°°°°)

www.aureumpalacehotel.com

Dag 11-12 INLE MEER 

VILLA INLE RESORT (nvt/°°°°)

www.inleresort.com

HOTELS 19-DAAGSE

Dag 2-3 YANGON 

MELIA YANGON HOTEL (****/°°°°)

www.melia.com

Dag 4-5 MANDALAY

HILTON MANDALAY HOTEL (nvt/°°°°+)

www.hiltonhotels.com

Dag 6 MONYWA

WIN UNITY HOTEL (nvt/°°°)

www.winunityhotel.com

Dag 7 MOUNT POPA

POPA MOUNTAIN RESORT (nvt/°°°°)

www.myanmartreasureresorts.com

Dag 8-9-10 BAGAN

AUREUM PALACE RESORT (nvt/°°°°°)

www.aureumpalacehotel.com

Dag 11-12 LOIKAW

KAYAH RESORT 

www.kayahresort.com (nvt/°°°)

Dag 13-14 INLE MEER 

VILLA INLE RESORT (nvt/°°°°)

www.inleresort.com

Dag 15-16 KYAING TONG

AMAZING KYAING TONG (nvt/°)

Dag 17 CHIANG RAI 

LE MERIDIEN CHIANG RAI (nvt/°°°°°)

www.lemeridienchiangrai.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Myanmar / °=beoordeling ada

■  Hou er rekening mee dat, voor een uitgebreid bezoek aan de 

authentieke, niet toeristische regio’s van Myanmar, de accom-

modatie zeer eenvoudig is. Dit geldt in het bijzonder voor Kyaing 

Tong en Loikaw. Wie geen toegeving wenst te doen op het com-

fort van de accommodatie, kiest beter voor het 15-daagse pro-

gramma, waar, met uitzondering van Monywa, enkel verbleven 

wordt in luxehotels.

■  Tijdens deze reis zoeken we zoveel mogelijk contact met de 

plaatselijke bevolking. We bezoeken authentieke dorpen, kleur-

rijke markten en ateliers, zodat we kennis kunnen maken met 

hun primitieve en ambachtelijke werkwijze. De échte, diepmen-

selijke vriendelijkheid van de Birmanen zal ons ongetwijfeld 

versteld doen staan.

■  Doordat we in Myanmar ontelbare tempels en pagodes terugvin-

den, werd in dit programma een zorgvuldige selectie gemaakt 

van de sites die écht de moeite lonen en uniek zijn in hun op-

bouw. Op die manier krijgen we een gevarieerd beeld van de 

Birmaanse cultuur, zonder herhaling of eentonigheid.

■  Overal zijn stroomonderbrekingen mogelijk. De meeste hotels 

beschikken echter over een generator die het tijdens pannes kan 

overnemen.

■  Aangezien het programma sterk afhankelijk is van de tijdsche-

ma’s van de binnenlandse vluchten, kan het gebeuren dat het 

reisverloop moet aangepast worden omwille van uurwijzigingen 

van lokale vluchten.

■  Deze reis verloopt volledig in volpension. Alle plaatselijke restau-

rants werden met veel zorg geselecteerd op hygiëne en kwaliteit.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

VERLENGINGEN

Verleng je rondreis met een individeel strandverblijf in Thailand,  

zie p. 301 of p. 309
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NAMIBIË  

Opuwo

Etosha National Park

Kalkfeld

Windhoek

Sossusvlei

Swakopmund

Damaraland

Twyfelfontein

Fish River Canyon

Aus
Kolmanskop/
Lüderitz

Kalahari
Woestijn

HET JUWEEL VAN AFRIKA
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 NB09 02.04.18 21.04.18 ■

18 NB01 14.05.18 02.06.18 ♦
18 NB02 09.07.18 28.07.18 ★★

18 NB03 30.07.18 18.08.18 ★★

18 NB04 10.09.18 29.09.18 ★★

18 NB05 01.10.18 20.10.18 ★★

18 NB06 22.10.18 10.11.18 ★★

18 NB07 12.11.18 01.12.18 ★
18 NB08 04.12.18 23.12.18 ★
18 NB09 19.03.19 07.04.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.290
1-persoonskamer: € 6.790

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.690
1-persoonskamer: € 7.290

★★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.890
1-persoonskamer: € 7.490
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N A M I B I Ë

Dag 1 BRUSSEL – WINDHOEK

We vertrekken vanuit Brussel naar Windhoek.

Dag 2 WINDHOEK

We komen aan op de luchthaven van Windhoek. Na de verwelkoming 

nemen we de transfer naar het mooi gelegen THULE HOTEL. Na de 

koffie snuiven we de koloniale sfeer op van de netste hoofdstad van 

Afrika: intimistisch, multicultureel en met duizenden contrasten in 

kleur, stijl en architectuur. Koloniale gebouwen zoals de Tintenpalast 

en de Duits lutherse kerk, herinneren aan het Duitse koloniale verle-

den. We flaneren langs de winkels op de Independence Avenue, de 

vroegere Kaiserstrasse en bezoeken het Owela museum. Het centrum 

toont dan weer het stadsgedeelte van een land in volle ontwikkeling. 

Tijdens onze rondrit komen we ook langs Katutura, de township waar 

tienduizenden mensen in zinkenplaten huizen wachten op hun eigen 

stukje Namibische grond. We lunchen in het hotel. In de namiddag 

brengen we een bezoek aan het Penduka project, gericht op het 

verbeteren van de levensstandaard van kansarme vrouwen. ’s Avonds 

dineren we in het hotel. (L,D)

Dag 3 WINDHOEK – OKAHANDJA – KALKFELD

Na het ontbijt vertrekken we richting Okahandja, een baken binnen 

de Herero-gemeenschap die een eigenzinnige geschiedenis met zich 

meedraagt. We lunchen en verblijven in de MOUNT ETJO SAFARI 

LODGE. In de namiddag maken we een natuurrit in de mooie omge-

ving van de lodge. Tijdens de rit krijgen we de kans om een enorme 

variëteit aan dieren te observeren, die in deze prachtige omgeving 

rondtrekken. Denk maar aan het hartenbeest, de springbok, de 

mooie koedoe, de impala, de gemsbok, de eland, de klipspringer, 

de bruine hyena, de jakhals, de giraf en de bergzebra. Terwijl de 

zon boven de savanne zachtjes ondergaat, sluiten we onze eerste 

natuurrit passend af met een aperitiefje, de zogenaamde sundowner 

of skemerkelkie in het Afrikaans. We dineren en overnachten in de 

lodge. (O,L,D)

Dag 4 KALKFELD – ETOSHA NATIONAAL PARK

Na een lekker ontbijt vertrekken we ’s ochtends naar de oostelijke 

ingangspoort van het Etosha Nationaal Park. We verblijven twee 

nachten in de MOKUTI LODGE. Deze accommodatie is ideaal gelegen 

aan een van de toegangspoorten van het nationale park. Na de lunch 

in de lodge bezoeken we het Ombili bushmanproject. Ombili betekent 

‘vrede’ in de taal van de Owambo’s. Toen de overlevingskansen van 

de Bosjesmannen na de burgeroorlog bedreigd werden, bood een 

Südwesterboer zijn grond aan als opvangcentrum. Dankzij dit unieke 

project kunnen de Bosjesmannen zich onderwijzen en integreren in 

de moderne maatschappij. We dineren en overnachten in de lodge. 

(O,L,D)

Dag 5 ETOSHA NATIONAAL PARK

Na het ontbijt verkennen we vandaag met een open 4x4 het grootste 

wildpark van het land en een van de boeiendste en oudste wildre-

servaten in Afrika. Dit immense gebied varieert van dichte bush tot 

weidse open vlaktes. De grootse Great White Place of Land of Dry 

Water is het kloppend hart van dit park: een opgedroogd zoutmeer 

met een eindeloze, vegetatieloze zoutpan van zilverwit zand. Zeker 

‘s winters zorgt dit voor hallucinante luchtspiegelingen tegen de glin-

sterende contouren van het voorbijtrekkend wild. Spring- en spiesbok-

ken, giraffen, olifanten, koedoes en zebra’s laven zich gretig aan 

de waterputten. Leeuwen, zeldzame zwarte neushoorns, impala’s en 

unieke soorten antilopen eisen hier ook hun plekje op. Na de lunch, 

krijgen we tijdens een tweede safari nog veel meer van dat fraais 

voorgeschoteld. We maken deze game drive binnen Etosha helemaal 

uniek door af te ronden met een skemerkelkie met een idyllisch decor 

op de achtergrond. We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 6 ETOSHA NATIONAAL PARK

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. Tijdens de rit met onze 

safaritruck door het park krijgen we opnieuw een indruk van deze 

boeiende biotoop. We rijden in westelijke richting en ontdekken een 

minder bezocht deel van het park waar het dierenleven zich onge-

stoord heeft kunnen ontwikkelen. Zeldzame diersoorten zoals de 

zwarte neushoorn en de zwarte impala komen hier voor. Het gebied 

is rijk aan drinkplaatsen die een enorm scala aan dieren aantrekken 

zoals de olifant, neushoorn, luipaard, leeuw, springbok en het rode 

hartenbeest. Ook het vogelleven is uitbundig. We dineren en over-

nachten in OKUTALA ETOSHA LODGE. (O,L,D) 

Dag 7 ETOSHA NATIONAAL PARK – KAOKOLAND – OPUWO

Na het ontbijt zetten we onze ontdekkingstocht verder in noorde-

lijke richting. Hier ontsluiert Namibië zijn couleur locale en spotten 

we rotsformaties en zacht glooiende heuvels. De lokale begroeiing, 

gaande van ‘deurmekaarbos’ tot ‘wonderbossies’, geven het land-

schap een bijzondere vorm. De beschaafde wereld is ver weg als we 

BLIKVANGERS
Kolmanskop, spookstad in de woestijn

Fish River Canyon

Catamarantocht op zoek naar dolfijnen & zeeleeuwen

Spectaculaire Robbies-, Kuiseb- en Gaub pass

Transport in comfortabele safaritruck

Natuurrit op zoek naar de woestijnolifant

VERSCHILLENDE BIOTOPEN
Waterbergplateau: okerrode rotsformaties 

Safari’s in Etosha Nationaal Park

Onherbergzaam Kaokoland

Damaraland geologisch gebied

Per open 4x4 doorheen Sossusvlei

Rood duinlandschap van de Kalahari 

4x4 duinenexploratie in Swakopmund regio

ETNISCHE GROEPEN
Himba

San

Herero

Damara

MEEST VOLLEDIGE RONDREIS

LUXUEUZE EN BIJZONDERE ACCOMMODATIES

VOLPENSION
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N A M I B I Ë
op grindwegen koers zetten naar het westen. In deze regio komt 

een bont allegaartje van mensen goederen verhandelen. In de na-

middag bezoeken we een nederzetting van de Himba’s, een volk 

dat achterbleef in het ontoegankelijke Kaokoland en zich aanpaste 

aan de moeilijke levensomstandigheden. Hun strenge samenlevings-

structuur met duidelijke hiërarchie is gebaseerd op de voorouder- en 

veecultus. Vrouwen hullen zich hier traditioneel in koperen en lederen 

versieringen, die samen met hun haartooi hun sociale status binnen 

de gemeenschap illustreren. We lunchen, dineren en overnachten in 

de OPUWO COUNTRY LODGE. (O,L,D)

Dag 8 OPUWO – KUNENE – KHOWARIB

Na het ontbijt vertrekken we voor een avontuurlijke rit over Robbies 

Pass, in de richting van Sesfontein. Via uitgedroogde rivierbeddin-

gen, over rotspaden, zandwegen en langs baobabs, banen we ons 

een weg door deze spectaculaire doorgang. Het landschap is hier 

doorspekt met Himba-kralen en Herero-nederzettingen. Deze laatste 

bevolkingsgroep is nauw verwant aan de Himba’s met hun kenmer-

kende traditionele klederdracht. Met wat geluk spotten we onderweg 

in de uitgedroogde rivierbeddingen, hun favoriete drinkplaats, de spe-

ciale woestijnolifant. Deze olifant heeft zich enorm goed aangepast 

aan het harde woestijnklimaat. Hij legt gemakkelijk 70 km per dag 

af tussen de voedingsbodems en drinkplaatsen. We lunchen in de 

KHOWARIB LODGE of PALMWAG LODGE. Damaraland is onze eindbe-

stemming van de dag. Na de middag maken we een natuurwandeling 

in deze mooie omgeving. We sluiten onze tocht passend af met een 

verfrissend skemerkelkie op een uitzonderlijke locatie. We dineren en 

overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 9 KHOWARIB – DAMARALAND – TWYFELFONTEIN 

De geologische schatkamer van Damaraland geeft ons na het ontbijt 

geleidelijk al haar geheimen prijs. Deze landstreek werd tijdens de 

koloniale periode aan de Damara toegewezen en is het thuisland 

van de oudste, culturele activiteiten van het land. De tocht door deze 

halfwoestijn voert ons via de rooilyn of kaplyn (veehekken), de 

Hoanib rivierbedding en de Grootbergen langs de relikwieën van de 

prehistorie. In Twyfelfontein bewonderen we de grootste collectie pre-

historische rotstekeningen en -gravures van Afrika, die ondertussen 

als werelderfgoed zijn erkend. Hier kerfden de jager-verzamelaars uit 

het stenen tijdperk hun geschiedenis in de rotsen. We treffen er ook 

de mopanebomen aan. De vlindervormige bladeren sluiten zich als 

de zon fel schijnt en worden gebruikt als bloedstelpende watten. Het 

sap kan dienen als ontsmettingsmiddel. Tijdens een Himba-huwelijk 

worden de blaadjes dan weer gebruikt om op te fluiten. We lunchen, 

dineren en overnachten in het luxueuze MOWANI MOUNTAIN CAMP, 

prachtig geïntegreerd in deze schitterende omgeving. (O,L,D)

Dag 10 TWYFELFONTEIN – SWAKOPMUND

Na het ontbijt laten we vandaag dit mooie geologische gebied ach-

ter ons en zetten we via de oude mijnstad Uis koers richting de 

Atlantische kust. We lunchen onderweg in de fraaie omgeving van 

de Brandberg, de hoogste berg van Namibië, met zijn 2.574 m. We 

flirten permanent met de Ugab rivierbedding waar alweer woestijn-

olifanten het gezag uitmaken. Hier maken we nader kennis met de 

levenswijze van de Damara, voormalige jager-verzamelaars die in 

familieclans leefden. We ontdekken er pondoks, typische huttenwo-

ningen van dit diep negroïde volk. De mannen tonen trots hoe ze 

tegenwoordig een evenwicht vinden tussen de moderne samenleving 

en hun oude ambachten. Nadien trekken we via de kust zuidwaarts 

naar Swakopmund. De gezellige en charmante sfeer van dit kustoord 

weerspiegelt zich ook in het STRAND HOTEL, waar we dineren en 

overnachten. (O,L,D)

Dag 11 SWAKOPMUND: WALVISBAAI CRUISE

Na het ontbijt rijden we in zuidelijke richting naar Walvisbaai. Deze 

vroegere Zuid-Afrikaanse enclave is het belangrijkste broedgebied 

voor kustvogels in zuidelijk Afrika. Een bonte verzameling van vo-

gels ontmoet elkaar op de zandbanken van de landtong die eindigt 

aan Pelikaan Punt. Duizenden flamingo’s, witte pelikanen en andere 

waadvogels worden hier aangetrokken door de rijke voedingsbodem. 

We maken een ontspannende boottocht in de lagune, waarbij de 

kans groot is dat we geëscorteerd worden door enthousiaste peli-

kanen, zeeleeuwen en dolfijnen. Terwijl we ons te goed doen aan 

verfijnde hapjes en overheerlijke oesters met ‘vonkelwijn’, kijken we 

vanop het dek uit naar sprongen van deze speelse zeedieren. We zet-

ten voet aan wal en keren terug richting Swakopmund. Deze popu-

laire badplaats is de ideale locatie om te flaneren langs de prachtige 

koloniale gebouwen. ‘s Avonds genieten we van een lekkere maaltijd 

in een van de restaurants van het hotel. We overnachten in het hotel. 

(O,snacklunch,D)

Dag 12 SWAKOPMUND: NAMIB WOESTIJN PER 4X4

Na het ontbijt verkennen we per gesloten 4x4 de duinengordel tus-

sen Swakopmund en Walvisbaai. De rit brengt ons dwars door de 

duinen tot aan de Atlantische Oceaan. In dit fragiele, maar unieke 

ecosysteem, gaan we op zoek naar leven. De meest uiteenlopende 

sporen bewijzen dat deze streek zeker niet onbewoond is. De gids 

toont ons het fascinerende, vaak verborgen leven in dit schijn-

baar verlaten landschap dat deel uitmaakt van de Namib woestijn. 

Enkele van de endemische diersoorten die je hier terugvindt zijn 

de kleine Peringuey adder, de Palmato- of dikvingergekko en de 

Namaqua kameleon. We ontdekken hoe de lokale planten- en 

dierensoorten in dit harde klimaat overleven. Na een korte lunch 

maken we kennis met de verschillende bizarre natuurfenomenen 

van Moon Valley en de Swakop River Canyon. Hier groeit ook de 

unieke, voorhistorische plant Welwitchia Mirabilis, die hier continu 

wordt bestudeerd door wetenschappers. Tijdens zijn evolutie heeft 

deze plant zich ingenieus aangepast aan de kurkdroge omgeving, 

zodat hij kan leven van ochtenddauw, mist en ondergrondse wa-

terbronnen. Gemiddeld wordt hij zo’n 500 à 600 jaar oud, maar 

er zijn zelfs exemplaren van 2.000 jaar oud gekend. We dineren 

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

Dag 13 SWAKOPMUND – KUISEB EN GAUB PAS – SOSSUSVLEI

We genieten van een heerlijk ontbijt. Terwijl we vandaag de cen-

trale Namib woestijn doorkruisen, zien we het landschap stilletjes 

aan veranderen. Duinengordels aan de kust maken eerst plaats voor 

uitgestrekte kiezel- en grindvlaktes. Naarmate we de Namib door-

rijden, krijgt het landschap meer en meer leven: gems- en spring-

bokken, struisvogels en andere dieren kruisen wellicht ons pad. 

Hier zien we ook de speciale kameeldoringboom. In een poging om 

water te vinden, groeit deze boom in eerste instantie naar beneden. 

Hierbij kunnen zijn wortels tot 120 m diepte reiken. Pas dan zal hij 

naar boven beginnen groeien. Ook andere acacia’s en kokerbomen, 
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woestijnlandschappen, onvergetelijke safari's, fantastische mensen 
en meer, veel meer. Indien je meer van Afrika wil ontdekken moet je 
ook onze doorverbindingen naar Kaapstad, Johannesburg, Maun, 
Vic Falls en Luanda uitproberen.

Ontwaak met een Afrikaanse zonsopgang.
Vlieg met onze rechtstreekse nachtvlucht van Frankfurt naar Windhoek in slechts 10 uur.
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of de euphorbia virosa of gifbomen passeren af en toe de revue. 

Bosjesmannen doopten hun jachtpijlen in het giftige, melkachtige sap 

van deze plant. Naarmate we de Kuiseb pass naderen, wordt het 

landschap al helemaal bergachtig en ontvouwen er zich prachtige 

panorama’s. De rit gaat verder langs de mooie Gaub pass en de, 

Naukluftbergen. In deze schitterende omgeving genieten we van de 

lunch. Onze eindbestemming vandaag is het Namib Naukluft Park, 

waar hoge zandduinen trots het landschap beheersen. We dineren en 

overnachten in de SOSSUSVLEI LODGE. (O,L,D)

Dag 14 SOSSUSVLEI EN SESRIEM CANYON 

Bij zonsopgang transformeren de warme kleuren van het zand van 

ivoorwit tot abrikoos, oranje en dieprood. Om dit fantastische spek-

takel te bewonderen, moeten we dan ook vroeg uit de veren. Na het 

vroege ontbijt bezoeken we per open 4x4 de beroemde Sossusvlei. 

Deze kleipan laat zich omringen door de hoogste zandduinen en 

bevindt zich aan het einde van een erosietrog gevormd door de 

Tsauchab rivier. Het voortdurend variërende kleurenspel is een lust 

voor het oog. Liefhebbers kunnen een duin nabij de Big Mama op-

wandelen vanwaar we een schitterend uitzicht hebben. Vervolgens 

wandelen we naar Deadvlei met zijn oeroude verdorde kameeldoring-

bomen. Dit ongerepte stuk natuurwonder ademt een onwezenlijke 

sfeer uit: pure schoonheid. We lunchen in de lodge. In de namiddag 

maken we een korte wandeling in de lieflijke Sesriem Canyon. Deze 

smalle kloof van slechts drie km lang liet zich miljoenen jaren geleden 

vormen door de Tsauchab rivier. Als het weer het toelaat, kunnen we 

deelnemen aan een optionele panoramische vlucht over het Namib 

Naukluft Park. Tijdens het diner en de overnachting genieten we na 

van zoveel natuurschoon. (O,L,D)

OPMERKING
De richtprijs van de facultatieve panoramische vlucht ligt tussen de 
170 EURO en 200 EURO per persoon voor ongeveer een uur (prijs 
onder voorbehoud, afhankelijk van de beschikbaarheid en de wis-
selkoers). Tijdens de vlucht genieten we van een adembenemend 
uitzicht over de canyon, Sossus- en Deadvlei en vliegen we tot aan 
de Atlantische Oceaan en terug. Inschrijving en betaling ter plaatse. 

Dag 15 SOSSUSVLEI – AUS 

Na het ontbijt verlaten we de Sossusvlei regio en vertrekken we voor 

een spectaculaire rit naar Aus. Het wordt alweer een afwisselende 

dag. Eindeloos lijkende zandvlakten voor ons, geschrankt door de 

rooirand- en zwartrandbergen. Valleien en plateaus wisselen zich 

permanent af en nodigen telkens uit tot een fotostop. Deze dag vor-

dert langzaam door de vele stops bij versamelvoëlnesten en de blik 

op klipspringers in de verte tegen de bergwanden aan. We lunchen 

onderweg en krijgen niet genoeg van de Tsaris- en Tirasbergen, de 

Karakulschapen en Bontsmarakoeien op de weidse landerijen. Het 

zuiden van Namibië is een oord van stilte. Voor we dineren en over-

nachten in de KLEIN AUS VISTA DESERT HORSE INN LODGE, wacht 

ons nog een natuurrit. Bij zonsondergang genieten we van de indruk-

wekkende omgeving. Uiteraard mag een aperitiefje niet ontbreken 

om te klinken op zoveel moois. Op de terugweg blijven we alert om 

eventueel de beruchte wilde paarden te spotten. (O,L,D)

Dag 16 AUS: KOLMANSKOP & LÜDERITZ

Na het ontbijt keren we deze voormiddag ongeveer een eeuw terug 

in de tijd. We maken kennis met het verlaten stadje Kolmanskop, 

ooit het centrum van de florerende diamantindustrie. De Deutsche 

Diamantengesellschaft begon met de bouw van onder meer een zieken-

huis, bakkerij, slagerij, school, kegelbaan en theater. In de hoogtijdagen 

telde het stadje 1.100 inwoners, maar stilaan kwijnde het weg nadat 

in de jaren dertig grotere diamanten werden gevonden in Oranjemund. 

Het sluimerde voort tot 1956, waarna het voorgoed werd verlaten door 

de laatste bewoners. Het werd een machteloze prooi van de woestijn. 

Dankzij het droge woestijnklimaat bleven de oude houten en bakstenen 

huizen goed bewaard. We vervolgen onze weg naar het vissersstadje 

Lüderitz, waar we lunchen. We maken een mooie wandeling langs 

koloniale gebouwen in typische Jugendstilarchitectuur. De huizen zijn 

idyllisch gelegen op de hellingen van de Diamantberg. Op de terugweg 

maken we nog een stop aan Diaz Point, een geliefkoosde plek om 

flamingo’s te spotten. We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 17 AUS – FISH RIVER CANYON

Het restaurant van de lodge verwent ons met een stevig ontbijt. 

Zo kunnen we er helemaal tegenaan om de Fish River Canyon, de 

tweede grootste canyon van Afrika en de langste ter wereld, met 

een bezoek te vereren. Onze voormiddagrit brengt ons voorbij de 

Klein Karasbergen waar we van eindeloze uitzichten genieten. Enkele 

kalkovens zijn getuige van het industriële erfgoed van de streek. Na 

de lunch in de lodge vatten we de korte rit aan naar de Fish River 

Canyon. Zonder twijfel is dit een van de mooiste en indrukwekkend-

ste natuurwonderen van Namibië. De diepe kloven zijn het resultaat 

van miljoenen jaren riviererosie. Vanaf de hoofduitkijkpost aan de 

rand van de canyon genieten we van deze natuurpracht. De Visrivier 

daalt tot een maximumdiepte van 549 m. De canyon zelf is 161 km 

lang en op sommige plaatsen zelfs 27 km breed. De CAÑON LODGE, 

opgebouwd uit natuurlijke elementen, is hier perfect geïntegreerd in 

het landschap. We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 18 FISH RIVER CANYON – KALAHARI WOESTIJN

We laten de granieten blokken achter ons en rijden na het vroege 

ontbijt langs Keetmanshoop en een opeenvolging van plateaus langs 

de Witrandbergen en Mariëntal. We lunchen onderweg. De rit brengt 

ons naar het rode duinlandschap van de Kalahari, de semiwoestijn 

van Namibië. We verblijven hier in de gezellige KALAHARI RED 

DUNES LODGE, een oase in deze woestijn. Bij aankomst hebben 

we de rest van de namiddag vrij om te genieten van de stilte en de 

rustige omgeving van de lodge. Met een skemerkelkie in de hand 

proosten we op onze laatste avond in Namibië. We genieten van een 

afscheidsdiner en van een welverdiende overnachting in de lodge. 

(O,L,D)

Dag 19 KALAHARI WOESTIJN – WINDHOEK – BRUSSEL

Na het ontbijt gaan we deze voormiddag op zoek naar het unieke, 

maar schaarse wildleven in de Kalahari. Geen bosjesmannen hier, 

maar even verbazingwekkend is ook de flora die zich heel spitsvon-

dig aan deze omgeving heeft aangepast. Kalaharigras, trassiebos en 

stokstaartjes nemen afscheid van ons. Na de lunch rijden we terug 

naar de internationale luchthaven van Windhoek voor onze terug-

vlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 20 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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s Ervaar een wereld vol avontuur in Namibië, adembenemende 

woestijnlandschappen, onvergetelijke safari's, fantastische mensen 
en meer, veel meer. Indien je meer van Afrika wil ontdekken moet je 
ook onze doorverbindingen naar Kaapstad, Johannesburg, Maun, 
Vic Falls en Luanda uitproberen.

Ontwaak met een Afrikaanse zonsopgang.
Vlieg met onze rechtstreekse nachtvlucht van Frankfurt naar Windhoek in slechts 10 uur.

AirNamib_205x205_200711_Layout 1  20.07.11  11:48  Seite 1



N A M I B I Ë
HOTELS

Dag 2 WINDHOEK

THULE HOTEL (nvt/°°°°)

www.hotelthule.com 

Dag 3 KALKFELD 

MOUNT ETJO SAFARI LODGE (nvt/°°°+) 

www.mount-etjo.com

Dag 4-5 ETOSHA  

MOKUTI LODGE (nvt/°°°°)

www.mokutietoshalodge.com 

Dag 6 ETOSHA – NIEUWE KEUZE

OKUTALA ETOSHA LODGE (nvt/°°°°) 

http://okutala.com/

Dag 7 OPUWO 

OPUWO COUNTRY LODGE (nvt/°°°+)

www.opuwolodge.com

Dag 8 DAMARALAND 

KHOWARIB LODGE (nvt/°°°) 

www.khowarib.com

OF

Dag 8 DAMARALAND 

PALMWAG LODGE (nvt/°°°) 

www.palmwaglodge.com

Dag 9 TWYFELFONTEIN 

MOWANI MOUNTAIN CAMP (nvt/°°°°) 

www.mowani.com

Dag 10-11-12 SWAKOPMUND 

STRAND HOTEL (****/°°°°)

www.strandhotelswakopmund.com

Dag 13-14 SESRIEM CANYON 

SOSSUSVLEI LODGE (nvt/°°°°)

www.sossusvleilodge.com 

Dag 15-16 AUS 

KLEIN AUS VISTA DESERT HORSE INN LODGE (nvt/°°°°) 

www.klein-aus-vista.com

Dag 17 FISH RIVER CANYON

CAÑON LODGE (nvt/°°°°)

www.gondwana-desert-collection.com

Dag 18 KALAHARI DESERT

KALAHARI RED DUNES LODGE (nvt/°°°°) 

www.redduneslodge.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  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. 

Gelieve rekening te houden met de minder goede staat van de 

wegen, die niet te vergelijken is met onze Europese normen. Vaak 

rijden we over grindwegen. Daarom kiezen we voor het transport 

een safaritruck, voorzien van alle comfort (verstelbare stoelen, air-

conditioning, grote panoramische ruiten, ijskast). De landschappen 

zijn uniek en vormen een integraal onderdeel van de reis. Tijdens 

deze rondreis leggen we circa 4.500 km af.

■  We verblijven in goede en vaak unieke hotels en lodges. Een 

aantal zijn eenvoudig, maar de best beschikbare opties in de 

bezochte gebieden. Bovendien zijn zij vaak uniek gelegen en 

ideaal voor de geplande excursies.

■  Tijdens deze reis worden er heel wat safari’s georganiseerd en 

doorkruisen we verschillende landstreken, elk met een aparte 

fauna en flora. De geologische streken met woestijn, bush, 

bergen, grillige en steeds veranderende rotsformaties en het 

bezoek aan de Himba’s, Damara en Herero zorgen voor een 

contrastrijk programma.

■  Deze afwisselende rondreis staat open voor elke leeftijd. Ieder-

een die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan 

deelnemen aan alle georganiseerde excursies en wandelingen.

Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte voor en kunnen we 

dus nooit garanderen.

■  Namibië is een jong land in volle groei. Toerisme is nog niet vol-

ledig ontwikkeld. Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weers-

omstandigheden kunnen verschuivingen in het programma 

noodzakelijk maken. Onze reisleid(st)er zal steeds, binnen de 

mogelijkheden, het programma aanpassen in het belang van de 

groep. De volgorde van de bezoeken kan veranderen zonder 

voorafgaande melding.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

(*= officiële categorie Namibië/°= beoordeling ada)
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige of Afrikaanstalige reisbege-

leiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



NIEUW-ZEELAND
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Christchurch

Dunedin
Te Anau

Milford Sound

Queenstown

Wanaka Mount Cook NP

Franz Josef Glacier

Punakaiki

Abel Tasman NP

Nelson Wellington

Taupo
Tongariro

Rotorua

Auckland

NIEUW - ZEELAND

AOTEAROA
22-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 NZ03 08.03.18 29.03.18 ■

18 NZ01 01.11.18 22.11.18 ♦

18 NZ02 22.11.18 13.12.18 ♦

18 NZ03 07.03.19 28.03.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 12 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.290
1-persoonskamer: € 10.990

2 5 5



N I E U W - Z E E L A N D
Dag 1 BRUSSEL – BANGKOK

We vertrekken vanuit Brussel naar Bangkok.

Dag 2 BANGKOK – AUCKLAND

We komen aan in de luchthaven van Bangkok en nemen de transfer 

naar het CHATRIUM RIVERSIDE HOTEL voor het ontbijt. We genieten 

van wat vrije tijd om uit te rusten en de faciliteiten van het hotel te 

ontdekken. Na de lunch rijden we naar de luchthaven voor de vlucht 

naar Auckland. (O,L)

NOORDEREILAND
Dag 3 AUCKLAND 

We komen aan in de luchthaven van Auckland in de namiddag. 

Landschappelijk fraai gelegen, strekt Auckland zich uit over een smal-

le landtong waar de bewoners, zoals overal op het eiland, de voor-

keur geven aan gespreide woongebieden. Het silhouet van de stad 

wordt bepaald door de kegel van de uitgedoofde Rangitotovulkaan 

en de charmant gebogen Harbour Bridge, die het turkooizen water 

van de Waitemata overspant. Onze bestemming is het HERITAGE 

AUCKLAND HOTEL. In The Orbit, het restaurant van de Sky Tower, 

genieten we na een welkomstdrankje van ons eerste diner. In deze 

hoogste toren van het land zal het dinner with a view zeker smaken. 

We overnachten in het hotel. (D)

Dag 4 AUCKLAND – ROTORUA

Na het ontbijt verlaten we de grootste stad van Nieuw-Zeeland en 

begeven we ons in zuidelijke richting doorheen de steeds groener 

wordende natuur naar Rotorua. Bij aankomst nemen we de Gondola-

cabines (kabellift) naar de top van Mount Ngongothaha. Lunch with 

a view want we genieten van het panoramische uitzicht over het 

Rotorua meer. ‘s Middags bezoeken we de Waimangu Thermal 

Valley, ontstaan in 1886 door de verwoestende uitbarstingen van 

Mount Tarawera. Dit uitgesproken geothermisch gebied is van een 

weelderige begroeiing voorzien en openbaart een verrukkelijk land-

schap. Tijdens een prachtige wandeling maken we kennis met fas-

cinerende geothermische fenomenen. De werking van de natuur is 

hier boeiend en vaak adembenemend. Overal komt zwaveldamp uit 

geheimzinnige dieptes naar boven. Sissend ontsnapt deze damp uit 

fumarolen naast de weg en iets verder borrelen diepe kraters vol 

kokende aardmassa. De adem van de onderwereld is hier alomte-

genwoordig. Na deze unieke ervaring brengen minibusjes ons terug 

bergopwaarts. Tegen de avond keren we terug naar Rotorua waar 

we overnachten in het NOVOTEL ROYAL LAKESIDE HOTEL, uitstekend 

gelegen aan de oever van het Rotoruameer. (O,L)

Dag 5 ROTORUA

Rotorua ligt centraal in een sprookjeswereld van geothermische activi-

teit. Na het ontbijt bezoeken we Te Whakarewarewa Thermal Valley, 

ook Te Puia genoemd, een indrukwekkend warmwaterreservaat vlak-

bij Rotorua. Het hoogtepunt in dit gebied is de Pohutu Geyser, de 

grootste natuurlijke geiser van Nieuw-Zeeland die het water regelma-

tig tot 25 m hoge zuilen opspuit. In de nederzetting Whakarawarewa 

leven tegenwoordig nog steeds Maorifamilies die de geothermische 

verschijnselen ten volle weten te benutten. We bezoeken hier ook 

het kiwi-noctuarium waar we kennis maken met Nieuw-Zeelands 

bekendste vogelsoort. In het Maori Arts & Crafts Institute kunnen 

we vermaarde Maori-ambachtslui aan het werk zien in de bekend-

ste houtsnijwerkschool van het land. In de namiddag heeft iedereen 

vrijblijvend de keuze uit drie facultatieve activiteiten. De eerste moge-

lijkheid die wordt aangeboden is een fascinerende wandeling in het 

Redwood Forest. Dit bos staat vol torenhoge coniferen en inheemse 

boomvarens. Rotorua op eigen houtje ontdekken en even tot rust 

komen in de Polynesian Pools behoort ook tot de mogelijkheden. De 

derde activiteit is heel wat avontuurlijker; per helikopter naar White 

Island vliegen en er een unieke vulkaanwandeling maken op dit actief 

vulkanisch eiland midden in de Stille Oceaan. Deelname aan een 

Maori show en een typische hangimaaltijd vormen de perfecte afslui-

ter van deze dag. We overnachten in het hotel. (O,D) 

OPMERKING
De reservatie en betaling van de facultatieve activiteiten gebeuren ter 
plaatse (cash of met kredietkaart). De prijs voor de vlucht naar White 
Island komt op ongeveer 895 NZD voor de helikoptervlucht inclusief 
vulkaanwandeling. Omwille van weersomstandigheden kunnen de 
namiddagactiviteiten van dag 4 en 5 omgewisseld worden.

COMPLEET & UITGEBREID 2-EILANDENBEZOEK

VLUCHTEN VIA BANGKOK
Zeer comfortabele vluchtverbinding 

Heenreis met dagkamer in Bangkok

Terugreis met overnachting & ontdekkingsuitstap in Bangkok

BOEIENDE WANDELINGEN IN ONGEREPTE NATUURPRACHT
Tongariro National Park

Marlborough Sounds Maritime Park

Abel Tasman National Park

Paparoa National Park

Westland National Park

Mount Aspiring National Park

Fiordland National Park

Mount Cook National Park

CONTRASTERENDE & ADEMBENEMENDE LANDSCHAPPEN
Geothermisch wonderland

Spectaculaire vulkanen

Majestueuze bergen & gletsjers

Ongerepte oerbossen & idyllische fjorden

Indrukwekkende kustlandschappen en imposante meren

Uitgebreide exploratie van de prachtige West Coast

NATUUREXPLORATIES VANOP HET WATER
Cruise Abel Tasman NP

Fiordland cruise in Milford Sound

Otago wildlife cruise

MAORI KUNST & CULTUUR

OVERNACHTINGEN IN NATIONALE PARKEN
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N I E U W - Z E E L A N D
Dag 6 ROTORUA – TONGARIRO NATIONAL PARK

Na het ontbijt begeven we ons via Taupo naar het Tongariro National 

Park, een uitgestrekt vulkanisch natuurpark dat door Unesco werd 

uitgeroepen tot werelderfgoed. Eerst maken we nog een stop aan de 

geothermische centrale van Wairakei. Nieuw-Zeeland was het tweede 

land ter wereld dat gebruik maakte van warm water uit het binnenste 

van de aarde om elektriciteit op te wekken. Ook de Huka Falls, ge-

vormd door de Waikatorivier die hier naar beneden dondert, zijn een 

bezoekje waard. We lunchen in het THE BAYVIEW CHATEAU HOTEL, 

centraal gelegen in het Tongariro National Park. De vaak met sneeuw 

bedekte kraters van de Ruapehu-, Tongariro- en Ngauruhoe vulkanen 

vormen een onvergetelijk decor. Het fascinerende vulkaangebergte 

leer je pas kennen tijdens een prachtige natuurwandeling, die we in 

de namiddag maken doorheen het droge steppelandschap en langs 

gestolde lavatongen. We dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 7 TONGARIRO NATIONAL PARK – WELLINGTON

Na het ontbijt rijden we naar het zuidpunt van het Noordereiland. 

We komen langs de zuidflanken van de Ruapehuvulkaan en rijden 

door het spectaculaire landschap van de Rangitikeivallei. Geleidelijk 

aan zakken we af naar de kustlijn van de Tasmanzee. Na de lunch 

zetten we onze tocht verder naar Wellington. Aan een wondermooie 

baai, die uitgroeide tot een natuurlijke haven, breidt deze stad zich 

steeds verder uit. Bij aankomst in Wellington maken we een stop aan 

de parlementsgebouwen. Vervolgens brengen we een begeleid be-

zoek aan het Zealandia Eco Sanctuary, waar we de meest zeldzame 

diersoorten van Nieuw-Zeeland in hun natuurlijke omgeving kunnen 

bewonderen. We dineren en overnachten in het aan de haven gele-

gen COPTHORNE ORIENTAL BAY HOTEL. (O,L,D) 

Dag 8 WELLINGTON

Na het ontbijt genieten we van een vrije voormiddag waarin we zelf 

op ontdekking kunnen gaan in Wellington. De bedrijvige binnenstad 

wordt omringd door groene heuvels bebouwd met typische houten 

huizen. Smalle straten kronkelen in vele linten naar de binnenstad 

van waaruit we met de kabelbaan in enkele minuten Kelburn kunnen 

bereiken. We kunnen hier ook de mooie botanische tuin bezichtigen. 

In de namiddag brengen we een begeleid bezoek aan het prachtige 

Te Papa museum. We overnachten in het hotel. (O)

ZUIDEREILAND
Dag 9 WELLINGTON – PICTON – NELSON

Na het ontbijt verlaten we het Noordereiland. In de natuurlijke 

haven van Wellington ligt de veerboot te wachten tot alle voertui-

gen in de romp van het schip verdwenen zijn, alvorens de diepe 

baai uit te varen. Na een tocht over de Cook Strait laveren we de 

schitterende Queen Charlotte Sound binnen. Een waterparadijs met 

intieme baaien en diepblauwe inhammen die door het bergachtige 

landschap kronkelen. Als we geluk hebben, begeleiden dolfijnen en 

watervogels de ferry op zijn tocht naar Picton. Bij aankomst op het 

Zuidereiland volgen we de bekoorlijke route doorheen de befaamde 

wijngaarden van Marlborough tot Havelock, gelegen in het hart van 

het Marlborough Sounds Maritime Park. Dit diep ingesneden, groene 

kustgebied met een wirwar van eilanden, schiereilanden en baaien 

doet het hart van elke natuurliefhebber sneller kloppen. Toch is dit 

nog maar een voorsmaakje van de overweldigende natuurpracht die 

het Zuidereiland te bieden heeft. We nemen onze intrek in het aan-

gename plaatsje Nelson, waar we twee nachten zullen verblijven in 

het GRAND MERCURE MONACO RESORT. We dineren in een lokaal 

restaurant aan de Tasmanzee. (O,D)

Dag 10 NELSON:  ABEL TASMAN NATIONAL PARK

Na een heerlijk ontbijt gaat onze tocht langs de Tasman Bay naar 

Kaiteriteri. Op de landtong tussen de Tasman Bay en Golden Bay 

ligt een van de kleinste en lieflijkste nationale parken van Nieuw-

Zeeland. De rit van Nelson naar het nationaal park voert ons langs 

wijngaarden en talloze fruitkwekerijen tot de natuur weer gaat 

overheersen. Vanuit Kaiteriteri verkennen we per boot de bekoorlijke 

kustlijn van eilandjes, bosgebieden en prachtige zandstranden van 

het Abel Tasman National Park. Hier genieten we van een ronduit 

schitterende en ook wel pittige wandeling in een van de mooiste 

kustgebieden van het land. We genieten van een picknicklunch en 

nemen onze tijd om van het mooie strand te genieten. In de namid-

dag varen we terug naar Kaiteriteri. We dineren en overnachten in 

onze accommodatie te Nelson. (O,picknicklunch,D)

Dag 11 NELSON – PAPAROA NATIONAL PARK – PUNAKAIKI/HOKITIKA

Na het ontbijt verlaten we Nelson richting zuidwesten met de on-

volprezen West Coast als bestemming; een absolute must voor de 

ware Nieuw-Zeeland liefhebber. We doorkruisen de groene pracht van 

het Victoria Forest Park en het Kahurangi National Park en bereiken 

Westport waar we de pelsrobbenkolonie van Cape Foulwind bezoe-

ken. Daarna volgt een rit langs de ruige kustlijn van de Tasmanzee. 

Middenin het indrukwekkende Paparoa National Park doen de 

Pancake Rocks ons verbazen. Deze 30 miljoen jaar oude kliffen van 

dunne kalksteenlagen, tot pannenkoeken geërodeerd, laten zich het 

best bewonderen vanop Dolomite Point. Dit uitzichtpunt, te bereiken 

via een korte wandeling doorheen betoverend groen, is ook de uit-

verkoren plaats om het schouwspel gade te slaan van de onstuimige 

branding die bij vloed het water metershoog uit de imposante blow-

holes doet opspuiten. We dineren en overnachten in het PUNAKAIKI 

RESORT of het BEACHFRONT HOTEL HOKITIKA. (O,D)

Dag 12 PUNAKAIKI/HOKITIKA – WESTLAND NATIONAL PARK – FRANZ 

JOSEF 

Na het ontbijt volgen we de kustlijn zuidwaarts langs de intens groene 

West Coast. Het berggebied ten oosten van Hokitika is befaamd als 

vindplaats van het groene goud: de greenstone of pounamou. Deze 

Nieuw-Zeelandse jade was en is nog steeds een onontbeerlijke grond-

stof voor de Maori die hem op kunstige wijze tot sieraad, ritueel voor-

werp of werktuig weten om te vormen. We bereiken het Westland 

National Park, gekenmerkt door de opvallende landschappelijke 

tegenstellingen. In het westen zijn er kilometerslange zandstranden 

en stille meren. In het oosten liggen machtige gletsjers tussen de met 

ondoordringbaar regenwoud beklede hoogste bergen van Oceanië. 

Aangekomen in het pittoreske plaatsje Franz Josef maken we ons 

klaar voor een nieuw avontuur. Een spectaculaire, begeleide wandeling 

voert ons tot aan de voet van de Franz Josef Glacier. Deze ijsmassa 

beweegt zich dagelijks bijna 2 m voort en eindigt op slechts 200 m 

boven de zeespiegel. Hier krijg je ook de kans om, tijdens facultatieve 

helikoptervluchten, de ‘wereld van de 60 gletsjers’ van bovenaf te 

bewonderen. Tijdens de Twin Glacier flight worden de Franz Josef- en 

Foxgletsjers vanuit een andere dimensie getoond en is er een landing 

op de besneeuwde, blauwige ijsmassa voorzien. De Mount Cook Grand 
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A O T E A R O A

Tour flight is de meest complete helikoptervlucht waarbij je bovendien 

ook over de Tasmangletsjer en langs de hoogste berg, de Mount Cook, 

vliegt. We dineren en overnachten in het TE WAONUI FOREST RETREAT 

gelegen te midden van het regenwoud. (O,D) 

OPMERKING 
De facultatieve helikoptervluchten kosten ongeveer 325 NZD voor 
de 30 minuten durende Twin Glacier flight en ongeveer 455 NZD 
voor de Mount Cook flight van 40 minuten. Reservatie en betaling 
ter plaatse.  

Dag 13 FRANZ JOSEF – MOUNT ASPIRING NATIONAL PARK – WANAKA

Na het ontbijt vertrekken we naar Lake Matheson, een glaciaal ketel-

meer vanwaar we tijdens onze ochtendwandeling een uniek uitzicht 

hebben over het Mount Cook massief. Bij mooi weer spiegelen de 

hoogste toppen zich in het gladde oppervlak van dit idyllische meer, 

dat in het hart van het regenwoud ligt. We vervolgen onze route 

langs de diepgroene westkust, een van de mooiste parels aan de 

Nieuw-Zeelandse kroon. We lunchen onderweg in een zalmkwekerij. 

De weg kronkelt vervolgens langs de kust om bij Haast landinwaarts 

te buigen. We volgen nu het groen omzoomde dal van de Haast-rivier 

tot we het Mount Aspiring National Park bereiken. Dit park met zijn 

prachtige alpiene landschappen en ontelbare watervallen nodigt uit 

tot ontdekken. Het is genoemd naar de 3035 m hoge berg Mount 

Aspiring, die vanwege zijn vorm vaak met de Matterhorn wordt 

vergeleken. Het laatste stukje van deze onbeschrijflijk mooie tocht 

loopt tussen twee reusachtige gletsjermeren: Lake Hawea en Lake 

Wanaka. Aan de voet van de 1417 m hoge Isthmus Peak zien we 

beide meren tegelijkertijd liggen. In Wanaka, een bekoorlijk toeris-

tisch plaatsje aan de zuidoever van het gelijknamige meer, nemen we 

onze intrek in het EDGEWATER RESORT waar we ook dineren. (O,L,D) 

Dag 14 WANAKA – QUEENSTOWN: GLENORCHY 

Na het ontbijt begeven we ons richting Queenstown. Onderweg 

houden we even halt bij Arrowtown. De vroegere nederzetting van 

de goudgravers is een bezoekje waard. Vooral Buckingham Street 

gaat prat op het gerestaureerde erfgoed uit de tijd van de Goldrush. 

Vervolgens maken we een stop aan de Kawarau Suspension Bridge 

waar liefhebbers van bungeejumping een sprong in het diepe kun-

nen wagen (facultatieve activiteit, ter plaatse te reserveren). De 

lunch wordt voorzien te midden van ‘s werelds meest zuidelijke 

wijngaarden. Bij het wijnproeven zal duidelijk worden dat de Nieuw-

Zeelandse wijnen niet moeten onderdoen voor de Europese. Via Lake 

Hayes, dat zich nestelt aan de voet van de tot 2300 m oprijzende 

Remarkables, bereiken we Queenstown. Dit is het toeristische cen-

trum van het Zuidereiland, aan de oever van het Lake Wakatipu. 

Vanuit Queenstown maken we een prachtige namiddagexcursie naar 

Glenorchy, gelegen aan het uiterste noordpunt van het Wakatipumeer. 

We checken in in het THE REES HOTEL, gelegen buiten het drukke 

stadscentrum. (O,L)

Dag 15 QUEENSTOWN

We ontbijten en starten vandaag onze vrije dag. Het zal moeilijk zijn 

een keuze te maken uit de ontelbare mogelijkheden die Queenstown 

te bieden heeft. In deze adrenalinehoofdstad van Nieuw-Zeeland is 

er voor ieder wat wils: van avontuurlijke activiteiten zoals jetboating, 

paragliding, paardrijden of een vroege ballonvaart tot gezellig kuieren 

door de winkelstraten. Een aanrader hier is de avontuurlijke en toch 

comfortabele 4x4 tocht ‘off the beaten track’ naar de schitterende 

landschappen van Skippers Canyon. (O)

Dag 16 QUEENSTOWN – TE ANAU: MILFORD SOUND 

Na het ontbijt volgen we de oevers van het Wakatipumeer, met 

aan de andere kant de machtige bergketen van de Remarkables, 

tot we Te Anau bereiken. Dit is de poort tot het nauwelijks ontslo-

ten Fiordland National Park. Daarmee zijn we aangekomen aan het 

grootste nationale park van Nieuw-Zeeland, met een oppervlakte van 

maar liefst 1,2 miljoen hectare. Na de vroege lunch begeven we ons 

op weg naar een nieuw hoogtepunt: Milford Sound. We rijden dwars 

door ongerepte, wilde landschappen en een altijd groen regenwoud. 

We doorkruisen meerdere gletsjervalleien omgeven door machtige 

rotsformaties en bergtoppen. De Milford Road geldt dan ook als een 

van de meest indrukwekkende bergwegen ter wereld. Bij aankomst 

wacht ons een onvergetelijk uitzicht over het omringende land-

schap. Hier maken we een adembenemende boottocht in de Milford 

Sound met zijn praktisch loodrechte rotswanden, door regenwoud 
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overwoekerde dalen en watervallen die zich honderden meters naar 

beneden storten. Dolfijnen en pelsrobben begeleiden soms de tocht 

doorheen deze indrukwekkende fjord. We dineren en overnachten in 

het DISTINCTION TE ANAU HOTEL & VILLAS. (O,L,D)

Dag 17 TE ANAU – DUNEDIN

Als we na het ontbijt het Zuidereiland van west naar oost doorkrui-

sen, komen we stilaan in een totaal ander landschap terecht. We 

doorkruisen kleine stadjes zoals Gore, Lumsden en Milton. Het is 

bijna ondenkbaar dat hier, in deze nu haast levenloze plaatsen, ooit 

de goudkoorts hoogtij vierde. Vanuit de lucht wordt dit deel van het 

Zuidereiland wel eens vergeleken met een sesambroodje. Ontelbare 

schapen grazen er immers als witte sesamzaadjes in een met beemd-

gras bezaaid glooiend landschap. Bij aankomst aan de oostkust ge-

nieten we van de lunch in een lokaal restaurant. ‘s Middags rijden we 

verder langs het Otago schiereiland, de ecologische schatkamer van 

Dunedin. Taiaroa Head, de heuvel op het einde van het schiereiland 

gaat er prat op de enige plaats op het vasteland ter wereld te zijn 

waar ‘s werelds grootste watervogel komt broeden in de nabijheid 

van mensen. We maken hier een boeiende wildlife cruise die ons van 

een beschutte, natuurlijke binnenhaven tot op de Stille Oceaan voert. 

Vanop het water kunnen we de koningsalbatros goed zien en versto-

ren we de rust van deze elegant vliegende vogels niet. Met wat geluk 

zien we hoe een albatros, enkel door gebruik te maken van de juiste 

thermiek, erin slaagt zich al glijdend in het luchtruim te begeven. Nog 

een hoogtepunt op Taioroa Head is de aanwezigheid van de geeloog-

pinguïn, een van de zeldzaamste en meest bedreigde pinguïnsoorten 

ter wereld. De hoiho, zoals hij genoemd wordt door de Maori, dankt 

zijn naam aan zijn goudkleurig oogmasker. ‘s Avonds waggelt hij, na 

zijn tocht in zee op zoek naar voedsel, moeizaam de duinhelling op 

naar nest en partner. Vanuit goed gecamoufleerde observatieplaatsen 

kunnen we de gedragingen van deze buitengewone dieren aanschou-

wen. Na deze unieke observaties keren we terug naar Dunedin waar 

we zullen overnachten in het centraal gelegen SCENIC DUNEDIN CITY 

HOTEL. We dineren in het hotel. (O,L,D)  

Dag 18 DUNEDIN – MOUNT COOK NATIONAL PARK

Vandaag genieten we van een heerlijk ontbijt. Wanneer we noord-

waarts trekken, volgen we eerst nog de kustlijn van de Stille Oceaan. 

Tijdens een korte maar opwekkende strandwandeling staan we plots 

oog in oog met de Moeraki Boulders, geheimzinnige stenen die 

miljoenen jaren geleden door een bijzondere geologische activiteit 

gevormd werden. Dan gaan we landinwaarts voor een volgend, uniek 

hoogtepunt. We volgen de Waitakivallei, de belangrijkste energieleve-

rancier van Nieuw-Zeeland en klimmen naar het prachtige Mackenzie 

Country. Hier worden we beloond met enkele mooie landschappen, 

prachtige gletsjermeren en de reuzen van de zuidelijke Alpen. Vanaf 

de zuidpunt van het Lake Pukaki worden we gegrepen door de aan-

blik op de meest majestueuze van allemaal: Mount Cook, die door de 

Maori met veel respect Aoraki of Wolkenkliever wordt genoemd. We 

dringen het gelijknamige nationale park binnen en nemen onze intrek 

in het prachtig gelegen THE HERMITAGE AORAKI HOTEL, een van de 

meest vermaarde hotels van Nieuw-Zeeland. Het feit dat we in het 

hart van Mount Cook National Park verblijven, laat ons ook toe er ten 

volle van te genieten. De diverse wandelmogelijkheden zijn ideaal en 

we gaan dan ook op verkenning in dit unieke nationale park. Nadien 

genieten we des te meer van een heerlijk diner in het hotel. (O,D)

Dag 19 MOUNT COOK NATIONAL PARK – FAIRLIE – CHRISTCHURCH

Na een heerlijk ontbijt is het tijd voor wat actie. Voor de liefheb-

bers van een spectaculaire alpenvlucht kan er, indien in Franz Josef 

Glacier niet kon gevlogen worden, ook hier een optionele scenic 

flight worden georganiseerd. We stoppen onderweg aan het Lake 

Tekapo waar het unieke kleurenspel van het gletsjersmeltwater 

steeds opnieuw ieders verbazing wekt. In Fairlie nuttigen we een 

farmlunch. We zien hier een lokale schaapscheerder aan het werk 

en staan versteld over de snelheid waarmee hij in een mum van tijd 

deze dieren van hun wol weet te ontdoen. In de namiddag wordt 

het landschap vlakker en bereiken we de Canterbury Plains, de 

grootste laagvlakte van Nieuw-Zeeland. Bij aankomst in Christchurch 

zal een kort stadsbezoek duidelijk maken dat deze metropool van 

het Zuidereiland ondanks de aardbeving van 2011 toch nog een 

authentiek en vriendelijk karakter heeft bewaard. Bijna 20% van de 

oppervlakte van deze stad wordt door prachtig onderhouden parken 

ingenomen. De Avon rivier zorgt hierbij voor een schilderachtig effect. 

We overnachten en genieten van het afscheidsdiner in het aange-

name en comfortabele COMMODORE HOTEL, gelegen in de buurt van 

de luchthaven. (O,L,D)

Dag 20 CHRISTCHURCH – BANGKOK

Na het ontbijt rijden we naar de luchthaven voor een vlucht naar 

Bangkok. We komen aan in de internationale luchthaven van 

Bangkok. We nemen de transfer naar het CHATRIUM RIVERSIDE 

HOTEL voor een deugddoende overnachting. (O)

Dag 21 BANGKOK – BRUSSEL

Na het ontbijt kunnen we genieten van de faciliteiten van het hotel 

of deelnemen aan de ontdekkingsuitstap van Bangkok. We maken 

een verkennende boottocht op de Chao Phraya- of Koningsrivier. We 

varen op de schilderachtige klongs van het stadsdeel Thonburi en 

zien hoe het dagelijkse leven van de Thai zich afspeelt langsheen de 

vele kanaaltjes. Na een lekkere Thaïse lunch keren we over de Chao 

Phraya terug naar het hotel om nog even te ontspannen, ons op te 

frissen en heerlijk te dineren. Nadien nemen we de transfer naar de 

luchthaven voor vertrek naar Brussel. (O,L,D)

Dag 22 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 2,20 BANGKOK

CHATRIUM RIVERSIDE HOTEL (nvt/°°°°°)

www.chatrium.com

Dag 3 AUCKLAND - NIEUWE KEUZE

HERITAGE AUCKLAND HOTEL (****+/°°°°)

www.heritagehotels.co.nz 

Dag 4-5 ROTORUA 

NOVOTEL ROYAL LAKESIDE HOTEL (****/°°°°)

www.accorhotels.com

Dag 6 TONGARIRO NP

THE BAYVIEW CHATEAU HOTEL (****/°°°°)

www.chateau.co.nz 

Dag 7-8 WELLINGTON 

COPTHORNE HOTEL ORIENTAL BAY (****/°°°°)

www.millenniumhotels.co.nz

Dag 9-10 NELSON 

GRAND MERCURE MONACO RESORT (*****/°°°°+)

www.monacoresort.co.nz 

Dag 11 PUNAKAIKI 

PUNAKAIKI RESORT (***+/°°°)

www.punakaiki-resort.co.nz 

OF

Dag 11 HOKITIKA

BEACHFRONT HOTEL HOKITIKA(***/°°°)

www.beachfronthotel.co.nz

Dag 12 FRANZ JOSEF 

TE WAONUI FOREST RETREAT (*****/°°°°+)

www.tewaonui.co.nz

Dag 13 WANAKA 

EDGEWATER RESORT (****+/°°°°)

www.edgewater.co.nz 

Dag 14-15 QUEENSTOWN - NIEUWE KEUZE

THE REES HOTEL (****/°°°°)

www.therees.co.nz

Dag 16 TE ANAU 

DISTINCTION TE ANAU HOTEL & VILLAS (***+/°°°)

www.distinctionhotelsteanau.co.nz 

Dag 17 DUNEDIN

SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY HOTEL (***+/°°°+)

www.scenichotels.co.nz 

Dag 18 MOUNT COOK NP

THE HERMITAGE AORAKI HOTEL (****+/°°°°+)

www.hermitage.co.nz

Dag 19 CHRISTCHURCH 

COMMODORE HOTEL (****/°°°°)

www.commodorehotel.co.nz

BELANGRIJK OM WETEN

■  We overnachten steeds in zeer comfortabele hotels met ver-

zorgde service en grote hygiëne. Waar mogelijk logeren we in 

de nationale parken.

■  De hotels in Nieuw-Zeeland zijn volledig rookvrij. 

■  Het accent van deze reis ligt vooral op de prachtige natuur van 

de verschillende nationale parken. Toch overnachten we soms in 

grotere steden, als tussenstop naar een ander natuurgebied. Ste-

den stralen in Nieuw-Zeeland een rustige en aangename sfeer 

uit, die volledig past in de oriëntering van deze reis.

■  Deze afwisselende natuurreis staat in theorie open voor elke 

leeftijd. We maken meerdere prachtige wandelingen; aangepas-

te kledij en schoenen zijn dus een absolute must! Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit 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 nauw-

keurig mogelijk te volgen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Nieuw-Zeeland / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  van/

naar Brussel

■  Binnenlandse vlucht 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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



OEGANDA
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Murchison Falls NP

Entebbe

Lake Mburo NP

Bwindi Impenetrable Forest NP

Lake George
Lake Edward 

Kibale NP

Lake Albert

Queen Elisabeth NP

OEGANDA                                  

KABAKA GORILLA
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 GR04 12.02.18 25.02.18 ■

18 GR01 12.07.18 25.07.18 ♦
18 GR02 24.09.18 07.10.18 ♦
18 GR03 24.11.18 07.12.18 ♦
18 GR04 02.02.19 15.02.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.990
1-persoonskamer: € 8.990
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Dag 1 BRUSSEL – ENTEBBE

We vertrekken vanuit Brussel naar Entebbe. Bij aankomst worden we 

naar het LAKE VICTORIA SERENA RESORT gebracht voor onze eerste 

overnachting op Oegandese bodem. 

Dag 2 ENTEBBE – MURCHISON FALLS NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt gaan we tijdig op pad richting Murchison Falls, 

het grootste nationaal park van Oeganda. Deze rit leidt ons door een 

opvallend groen landschap. Onderweg bezoeken we het Ziwa Rhino 

Sanctuary, een beschermingsproject voor witte neushoorns. Onder be-

geleiding van een ranger kunnen we deze majestueuze dieren te voet 

tot op een tiental meter benaderen. Een onvergetelijke ervaring! We 

lunchen in het reservaat en vervolgen onze tocht naar het Murchisson 

Falls Nationaal Park. Onze lodge is uitstekend gelegen op de oever 

van de Nijl, vanwaar we een fraai uitzicht hebben op deze imposante 

rivier. Terwijl de ondergaande zon de Nijl in een waaier van kleuren 

verft, dineren we op het terras van de lodge. We overnachten in de 

comfortabele en in koloniale stijl opgetrokken PARAA SAFARI LODGE. 

(O,L,D)

Dag 3 MURCHISON FALLS NATIONAAL PARK

Vandaag starten we vroeg. Na het ontbijt varen we, als het weer 

het toelaat, naar de delta van de Victoria Nijl. Met een beetje 

geluk zien we lokale vissers, druk in de weer met hun typische 

werpnetten. We bewonderen talrijke waad- en watervogels en 

zoeken vooral naar de zeldzame schoenbekooievaar. Deze soli-

taire vogel vangt meervallen en longvissen in de moerassen van 

de delta. Zijn vreemde snavel, enorme afmetingen en typische 

kleur geven hem een bizar en voorhistorisch voorkomen. We ke-

ren terug naar de lodge waar we genieten van een welverdiende 

lunch. Na een rustpauze aan het zwembad is het tijd voor onze 

eerste safari of game drive. Onderweg zien we verschillende soor-

ten antilopen, grote families Rothschildgiraffen en vogels zoals 

de palmgier, de noordelijke hoornraaf of een van de vele soorten 

bijeneters. Ondertussen geraken we steeds meer in de ban van 

het glooiende landschap, bezaaid met ranke Borassuspalmen. We 

dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 4 MURCHISON FALLS NATIONAAL PARK

Na een stevig ontbijt vertrekken we de hele voormiddag op game 

drive. Misschien komen we wel op het spoor van leeuwen die ’s 

nachts op jacht zijn geweest of kruisen we het pad van hyena’s die de 

koelte van hun holen opzoeken. Het Murchison Falls Nationaal Park is 

ook een ideale plek om luipaarden te spotten. Deze nachtroofdieren 

rusten overdag vaak in een van de vele worstenbomen van waaruit 

ze nauwlettend de bewegingen van Oegandese kobs en oribi’s in de 

gaten houden. We lunchen in de lodge. Bij gunstige weersomstan-

digheden schepen we ‘s namiddags in voor een boottocht op de Nijl 

die ons naar de voet van de Murchisonwatervallen brengt. Tijdens de 

boottocht zien we langs de oevers buffels die een verkwikkend bad 

nemen, olifanten die hun dorst lessen, reigers die op insecten jagen 

en Afrikaanse zeearenden die vanop een boomtop hun territorium 

overschouwen. De indrukwekkende Murchisonwatervallen zijn de 

eindbestemming van onze boottocht. Hier stort een enorm energieke 

Nijl zich onvermoeibaar 40 m naar beneden. De rivier wringt zich met 

een oorverdovend geraas door een amper zeven meter brede geul. 

We keren terug naar de lodge voor ons diner en een welverdiende 

nachtrust. (O,L,D)

Dag 5 MURCHISON FALLS NATIONAAL PARK – KIBALE NATIONAAL PARK

Een ferry over de Nijl brengt ons na het ontbijt terug naar de zui-

delijke oever. We bevinden ons op de bodem van de Grote Slenk 

en rijden evenwijdig aan het Albertmeer. De weg slingert zich traag 

bergopwaarts. Boven worden we bij helder weer ontvangen met een 

adembenemend uitzicht op de immense vallei. We rijden verder en  

genieten van landschappen waar de lokale bevolking zich heeft toe-

gelegd op het telen van droogtebestendige gewassen. We nemen de 

tijd om even te stoppen in een van de vele kleine dorpjes, waar we  

genieten van onze picknicklunch. In de late namiddag arriveren we 

op onze eindbestemming: het Kibale Nationaal Park. We dineren en 

overnachten in de PRIMATE LODGE. (O,picknicklunch,D)

Dag 6 KIBALE NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt gaan we onder begeleiding van een deskundige 

Engelstalige ranger op chimpanseetrekking. De lengte van de tocht 

varieert naargelang de plaats waar de chimpansees zich bevinden. Dit 

prachtige primaire woud is een van de mooiste bossen van Oeganda. 

Hier vertoeven niet minder dan dertien soorten primaten waaronder 

de rode en de bonte franjeaap, het zeldzame l’Hoest-aapje, drie soor-

ten meerkatten (de groene, de witneus en de diadeem), vier soorten 

nachtprimaten, de grijswangmangaby, de olijfbaviaan en natuurlijk 

dé ster van het woud: de chimpansee. Verder is het woud ook een 

lustoord voor vlinderliefhebbers want hier fladderen verschillende ju-

weeltjes rond. Na de lunch in de lodge en een korte siësta maken we 

nog een prachtige natuurwandeling in het Bigodi Wetland Sanctuary. 

Dit kleine natuurgebied, dat in handen is van de lokale gemeenschap, 

is de uitgelezen plaats om de Grote Blauwe Turaco te observeren. We 

keren terug naar de lodge waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

BLIKVANGERS
Trekking naar de berggorilla’s 

Trekking naar de chimpansees

Boottocht naar de zeldzame schoenbekooievaar

Bezoek aan het Ziwa Rhino Sanctuary

NATUURPARADIJS 
De groene parel van Afrika met 1400 vogel-,  

2500 vlinder- & 13 primatensoorten

BOEIENDE ECOSYSTEMEN
Murchison Falls Nationaal Park

Kibale Nationaal Park

Bigodi Wetland Sanctuary

Queen Elisabeth Nationaal Park

Bwindi Impenetrable Forest Nationaal Park

Lake Mburo Nationaal Park

4x4 TOYOTA LANDCRUISER
Max. 6 personen per voertuig

VOLPENSION
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Dag 7 KIBALE NATIONAAL PARK – QUEEN ELISABETH NATIONAAL PARK

Tijdens een rustig ontbijt genieten we na van ons verblijf in deze 

uniek gelegen lodge. Vandaag start onze reis met een rit door een 

heuvelachtig landschap met staalblauwe kratermeren. Na de picknick-

lunch is het tijd voor het Queen Elisabeth Nationaal Park. Met haar 

eindeloze grasvlaktes herbergt dit park een grote populatie buffels, 

Oegandese kobs en ook de snelle topi. In de late namiddag komen 

we aan in de KATARA LODGE, waar we kunnen genieten van het 

weidse uitzicht over de immense vallei. We dineren en overnachten 

in de lodge. (O,picknicklunch,D)

Dag 8 QUEEN ELISABETH NATIONAAL PARK

Na een vroeg ontbijt gaan we opnieuw op game drive en concen-

treren we ons vooral op de paargronden van de Oegandese kob. 

De bronstige mannetjes creëren er tijdelijke territoria en hopen 

door hun opvallende gedrag vrouwtjes voor zich te winnen. Deze 

paargronden worden voordurend geobserveerd door de natuurlijke 

vijanden van de kob en de kans is groot dat het liefdesspel van de 

mannetjes hen noodlottig wordt. We lunchen in de Mweya lodge. 

Bij helder weer schepen we daarna in voor een boottocht op het 

Kazingakanaal, waar met een beetje geluk verschillende dieren 

komen drinken of baden; onder hen misschien grote kuddes buf-

fels, families olifanten en allerlei soorten antilopen. Op de oever 

kunnen we waadvogels en steltlopers spotten en misschien zien 

we zelfs schaarbekken een waterballet opvoeren. Het kanaal zelf 

is dan weer het domein van nijlpaarden en grote krokodillen. Na 

dit natuurspektakel zetten we onze camera’s even aan de kant 

en rusten we op het prachtig panoramaterras van de lodge. Hier 

dineren en overnachten we. (O,L,D)

Dag 9 QUEEN ELISABETH NATIONAAL PARK – BWINDI NATIONAAL PARK

Na het ontbijt rijden we richting Bwindi. We maken onderweg een 

game drive en zien daarbij misschien de boomklimmende leeuw. Na 

de picknicklunch zien we in de verte bij helder weer de driehoekige 

pieken van de Virungavulkanen in Rwanda en Congo. We komen 

aan in het Bwindi Nationaal Park. Dit woud herbergt niet minder dan 

24 inheemse vogels waaronder de Kaapse breedbek en de band-

staarttrogon. We dineren en overnachten in de MAHOGANY SPRINGS 

LODGE, waar we vanop het terras een prachtig uitzicht hebben op de 

omgeving. (O,picknicklunch,D)

Dag 10 BWINDI NATIONAAL PARK

Dé grote dag, want na het ontbijt maken we ons klaar voor een 

ontmoeting met de berggorilla’s. Deze trek vereist een behoorlijke 

fitheid en stevige wandelschoenen, want de wandeling door het 

heuvelachtige terrein van dit haast ondoordringbare tropische woud 

kan fysiek zwaar zijn. Afhankelijk van waar de berggorilla’s die dag 

vertoeven kan de tocht makkelijker of moeilijker uitvallen. Onder 

de deskundige begeleiding van spoorzoekers en een Engelstalige 

gids banen we ons een weg door het Bwindiwoud. Onze profes-

sionele gids hakt een weg vrij in de dichte begroeiing terwijl we 

ons laten onderdompelen in dit groene gewelf. We absorberen elke 

geur en elk geluid die zo eigen zijn aan dit maagdelijke gebied. Tot 

we plots oog in oog staan met een vriendelijke reus die met zijn 

enorme handen zeer delicaat een wortel pelt en eet tot zijn buik 

gezwollen staat. We staan in volle bewondering voor deze kolossen 

die zich behendig door de jungle bewegen en luisteren aandachtig 

naar de zacht morrende geluiden die gorilla’s maken wanneer ze 

met elkaar communiceren. We worden ongetwijfeld stil wanneer 

we beseffen dat er wereldwijd nog slechts een zevenhonderdtal 

van deze zachtaardige bergreuzen door de heuvels trekken. Hun 

indringende blikken laten ons nooit meer los! Achteraf genieten we 

van een picknicklunch of lunchen in de lodge. Wie vroegtijdig terug 

is en zich nog fit genoeg voelt, kan in de namiddag een wandeling 

maken langs de Munyaga rivier of in het nabijgelegen dorpje. Na 

deze avontuurlijke dag dineren en overnachten we in de lodge. 

(O,picknicklunch/L,D)

Dag 11 BWINDI NATIONAAL PARK – LAKE MBURO NATIONAAL PARK

Na het ontbijt zetten we koers naar het Lake Mburo Nationaal Park, 

langs heuvels bezaaid met bananenbomen, pittoreske dorpjes met 

lemen hutjes en uitgestrekte groene valleien. Onderweg komen we 

op adem tijdens onze picknicklunch. Lake Mburo vormt het verlengde 

van de Tanzaniaanse vlaktes en huisvest grote kuddes zebra’s, impa-

la’s, elanden en de alomtegenwoordige wrattenzwijnen. Op weg naar 

onze lodge maken we al een game drive om al deze savannedieren 

van dichtbij te bewonderen. We dineren en overnachten in de rustige 

MIHINGO LODGE, waar we omringd worden door weidse vlakten en 

een adembenemend panorama. (O,picknicklunch,D)

BERGGORILLA (sp. Gorilla Berengei)

Een van de hoogtepunten van Afrika is een ontmoeting met de gorilla in zijn natuurlijke habitat. Oorspronkelijk was het imago van de 
gorilla vrij negatief; men dacht dat hij agressief van aard was en mensen zou aanvallen. De film King Kong (1933) deed de reputatie van 
de gorilla geen goed. Pas in de jaren zestig bleek uit veldstudies van zoölogen George Schaller en Dian Fossey dat de gorilla eigenlijk een 
relatief zachtaardige vegetariër is die alleen aanvalt als hij direct bedreigd wordt. Omdat de chimpansee en de gorilla zich slechts vijf tot 
tien miljoen jaar geleden genetisch afsplitsten van de mens, zijn zij het meest aan ons verwant. De gelijkenissen komen tot uiting in hun 
intelligentie, de vorm van hun handen en voeten, hun voortplantingsfysiologie en de ontwikkeling van hun kroost. Daar waar de chimpan-
sees experimentele problemen gemakkelijker oplossen, leren gorilla’s vlot menselijke gebarentaal aan. De gorilla onderscheidt zich van 
andere primaten, omdat hij eet, speelt, slaapt en rondtrekt in stabiele familiekring. Deze primatenfamilies kunnen variëren van een paar 
individuen tot meer dan 50, maar een typische familie bestaat uit een of twee volwassen mannetjes, drie of vier vrouwtjes en hun kroost. 
De meeste tijd brengen ze door met het zoeken en opeten van voedsel. Hierbij trekken ze rond in hun gebied dat vijf tot dertig km groot 
kan zijn en s’ avonds bouwen ze een slaapplaats in de bomen door takken en bladeren om te buigen, zodat een soort platform ontstaat. 
Gorilla’s behoren tot de familie van de mensapen (fam. Pongidae). Wij ontmoeten in Oeganda de berggorilla’s, die nauw verwant zijn aan 
de oostelijke laagland gorilla’s (sp. Gorilla Graueri). Zij verschillen wezenlijk van de westelijke laaglandgorilla’s (sp. Gorilla Gorilla), die 
soms in dierentuinen te vinden zijn.



O E G A N D A
BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens de safari’s gebruiken we speciaal omgebouwde 4x4 voer-

tuigen. Om maximaal te kunnen genieten en om alle fotografen 

een optimale plaats te bieden, voorzien we voor iedereen een 

plaats aan een raam. 

■  Gelieve rekening te houden met de minder goede staat van de 

wegen, die niet te vergelijken zijn met onze Europese wegenin-

frastructuur. Niet alle wegen zijn geasfalteerd en zelfs de geas-

falteerde wegen zijn vaak beschadigd. Daardoor is de gemiddelde 

snelheid vaak beperkt tot een veertigtal tal km per uur op geas-

falteerde en 25 km per uur op niet-geasfalteerde wegen. In het 

regenseizoen zijn bepaalde niet-geasfalteerde wegen onberijdbaar 

en moeten we dus een omweg maken via geasfalteerde wegen.

■  OPGELET: Voor deze rondreis wordt één zachte reistas (model 

sporttas op wieltjes) van maximum 23 kg per persoon toege-

staan, met max. afmetingen van 158cm (l+h+b). Harde koffers 

(type Samsonite e.d.) en koffers met harde zijkanten kunnen niet 

worden gestouwd in de jeeps.

■  Deze reis staat open voor elke leeftijd vanaf 15 jaar. Iedereen 

die over een goede conditie en mobiliteit beschikt, kan deelne-

men aan alle excursies. Afhankelijk van de plaats waar de pri-

maten zich bevinden, kan de trekking naar de berggorilla’s en de 

chimpansees fysiek inspannend zijn en twee à zes uur duren. De 

groepsindeling gebeurt ter plaatse volgens lichamelijke bekwaam-

heid. De begeleiding gebeurt door lokale Engelstalige gidsen.

■  De volledige rondreis verloopt in volpension. In Oeganda nuttigen 

we de maaltijden in functie van het programma. Zo zullen we 

sommige dagen gebruik maken van een picknicklunch.

■  Een inenting tegen gele koorts is verplicht.

■  We willen graag meegeven dat wildlife spijtig genoeg niet à la 

carte komt en we dit bijgevolg nooit kunnen garanderen. De 

ervaring leert ons dat verschillende groepen vaak totaal andere 

ervaringen kunnen opdoen.

Dag 12 LAKE MBURO NATIONAAL PARK

Na het ontbijt vertrekken we onder leiding van ervaren parkwachters 

voor een natuurwandeling in de ontluikende bush. Wellicht kruisen 

zebra’s, impala’s of buffels ons pad en worden we vanuit de boom-

kruinen gevolgd door tientallen priemende oogjes van de primaten. 

We lunchen in onze lodge en in de namiddag vertrekken we opnieuw 

voor een game drive die we afronden met een korte wandeling bij 

zonsondergang. We dineren en overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 13 LAKE MBURO NATIONAAL PARK – ENTEBBE – BRUSSEL

Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we richting Entebbe. Onderweg 

stoppen we aan de evenaar, waar we genieten van onze picknick-

lunch. In de namiddag keren we terug naar het Lake Victoria 

Serena Resort waar we voldoende tijd hebben om ons te verfrissen 

en om te kleden. Na het afscheidsdiner rijden we naar de luchtha-

ven van Entebbe, waar we onze retourvlucht nemen naar Brussel. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 14 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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K A B A K A  G O R I L L A

HOTELS

Dag 1 ENTEBBE

LAKE VICTORIA SERENA RESORT (****/°°°°)

www.serenahotels.com

Dag 2-3-4 MURCHISON FALLS NP

PARAA SAFARI LODGE (****/°°°+)

www.paraalodge.com 

Dag 5-6 KIBALE NP

PRIMATE LODGE (****/°°°+)

www.ugandalodges.com

Dag 7-8 QUEEN ELISABETH NP

KATARA LODGE (****/°°°°)

www.kataralodge.com

Dag 9-10 BWINDI NP 

MAHOGANY SPRINGS LODGE (****/°°°+)

www.mahoganysprings.com

Dag 11-12 LAKE MBURO NP 

MIHINGO LODGE (****/°°°°)

www.mihingolodge.com

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  Alle overnachtingen volgens programma

■  Alle excursies en transfers volgens programma

■  De gorilla permits (600 USD p.p.) en chimpansee permits (150 

USD p.p.), deze zijn niet terugbetaalbaar

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

D=Diner)

■  Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Afrikaans- of Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag)

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Oeganda / °=beoordeling ada
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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
 van t.e.m.
17 PR07 09.04.18 27.04.18 ■

18 PR01 11.07.18 29.07.18 ★
18 PR02 08.08.18 26.08.18 ★
18 PR03 29.08.18 16.09.18 ♦
18 PR04 19.09.18 07.10.18 ♦
18 PR05 10.10.18 28.10.18 ♦
18 PR06 10.04.19 28.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.940
1-persoonskamer: € 7.940

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.140
1-persoonskamer: € 8.440
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P E R U

Dag 1 BRUSSEL – LIMA

We vertrekken vanuit Brussel naar Lima. Bij aankomst in de hoofd-

stad nemen we aansluitend de transfer naar het JOSÉ ANTONIO 

BELLAVISTA HOTEL. Daar genieten we van een licht diner en over-

nachten we. (D)

Dag 2 LIMA

Na het ontbijt bezoeken we het historisch centrum van Lima, ge-

sticht in 1535 door Francisco Pizarro. De oude stad situeert zich 

traditioneel rond de indrukwekkende Plaza de Armas, opgetrokken 

in zachtgele tinten. Rondom het plein vinden we verschillende in-

teressante gebouwen terug zoals de kathedraal, het stadhuis en 

de paleizen van de aartsbisschop en de regering. In de kathedraal 

rust het gebeente van Pizarro, de conquistador van Peru. Vervolgens 

nemen we een kijkje in het 16de-eeuwse San Francisco klooster. 

Onder de basiliek liggen eeuwenoude catacomben die een netwerk 

van crypten vormen. Hier bevinden zich de resten van duizenden 

mensen die in de vroege koloniale periode in metersdiepe openbare 

putten werden begraven. Na de lunch in een lokaal restaurant keren 

we in de late namiddag terug naar het hotel. We dineren in een 

lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 3 LIMA – CHICLAYO

We starten de dag goed met een stevig ontbijt. In het vermaarde Larco 

Herrera museum zien we mooie voorbeelden van pre-Colombiaanse 

keramiek. Ook de unieke weefsels en gouden sieraden maken van 

deze collecties een van de kostbaarste in Zuid-Amerika. Na de lunch 

brengen we een bezoek aan de pre-Incasite Pachacamac die in de 

buurt van Lima ligt. Deze site werd vanaf 200 v.Chr. bewoond door 

verschillende Peruviaanse culturen, die elk hun sporen nalieten tot 

aan de komst van de Spanjaarden in 1533. Deze archeologische site 

is een van de belangrijkste in de Peruviaanse geschiedenis en bestaat 

uit verschillende paleizen en tempels, die gebouwd werden ter ere 

van de god Pachacamac. Nadien rijden we naar de luchthaven voor 

onze binnenlandse vlucht naar Chiclayo, gelegen aan de noordkust. 

We overnachten in het moderne CASA ANDINA SELECT HOTEL. (O,L)

Dag 4 CHICLAYO – TRUJILLO 

Na het ontbijt begeven we ons naar het Museo Tumbas Reales, waar 

de recent ontdekte graftombes van de Heren van Sipán onderge-

bracht zijn. Voor de opkomst van de Inca’s, waren de Mochica de 

meest ontwikkelde beschaving. In deze streek begroeven ze hun lei-

ders samen met geliefden en slaven. De rouwende onderdanen brach-

ten hun kostbaarste bezittingen mee om in het graf te plaatsen; de 

overleden heersers moesten immers hun leven in het hiernamaals op 

waardige wijze kunnen voortzetten. De opgravingen, die aanvingen 

in 1987 en nog steeds in uitvoering zijn, staan wereldwijd bekend 

als de grootste archeologische ontdekking sinds Toetanchamon. De 

bus brengt ons via een rit door de woestijn naar Trujillo, een mooie 

koloniale stad aan de kust. Onderweg komen we voorbij El Brujo, 

een archeologisch complex van de Mochecultuur. In 2006 werd hier 

een gemummificeerde Mochevrouw gevonden, de ‘Dama de Cao’, 

die nu te bewonderen is in het gelijknamige museum. Tenslotte ver-

trekken we richting het LIBERTADOR HOTEL, centraal gelegen aan 

de Grote Markt of Plaza de Armas. Hier dineren en overnachten we. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 5 TRUJILLO – LIMA 

Na het ontbijt bezoeken we de Tempel van de Zon en de Maan, 

twee indrukwekkende adobepiramides gebouwd door de Mochica. 

De Maantempel was ooit volledig bedekt met veelkleurige bas-reliëfs 

van bovennatuurlijke wezens met uitpuilende ogen en grote hoek-

tanden. Deze reliëfs verschijnen naarmate de archeologen ze uit 

elkaar halen, schoonmaken en ze vervolgens opnieuw vasthechten 

op hun oorspronkelijke plaatsen. Het heiligdom van de Maan blijkt 

uiteindelijk een complex van kamers en patio’s, waar de belangrijkste 

Mochica ceremonies plaatsvonden. We lunchen in een lokaal restau-

rant te Huanchaco, een schilderachtig vissersdorpje ten noorden van 

Trujillo. Zoals hun voorouders het 2.000 jaar geleden ook al deden, 

besturen de vissers hier als ervaren zeilers hun sigaarvormige scheep-

jes, vervaardigd uit totora-riet. Nadien bezoeken we Chan Chan, de 

hoofdstad van het Chimú-rijk, opgetrokken uit in de zon gebakken 

klei. Toen deze immense pre-Incastad vijf eeuwen geleden door de 

Spanjaarden werd ontdekt, was ze waarschijnlijk de grootste adobe-

stad ter wereld. Haar twaalf wijken worden omgeven door een mas-

sieve wal die versierd is met bas-reliëfs van dieren en symbolen. De 

Chimú veranderden, door middel van een vernuftig irrigatiesysteem, 

het barre woestijnlandschap in vruchtbare akkers. Na een lange bele-

gering door de Inca’s, waren de moedige Chimú verplicht Chan Chan 

te verlaten. In de late namiddag rijden we naar de luchthaven voor 

de binnenlandse vlucht naar Lima. We dineren en overnachten in het 

JOSÉ ANTONIO BELLAVISTA HOTEL. (O,L,D)

Dag 6 LIMA – ICA

Na het ontbijt verlaten we de hoofdstad en rijden we in zuidelijke 

richting naar Ica. Eenmaal aangekomen lunchen we in ons HOTEL 

VIÑAS QUEIROLO. Vervolgens wacht ons een unieke ervaring wan-

neer we in een zogenaamde ‘sand buggy’ langs de hoogste toppen 

van de reusachtige zandduinen razen. Prachtige uitzichten wisselen 

elkaar af en na elke zandduin worden we getroffen door de enorme 

open ruimte van deze woestijn. Eenmaal terug in het hotel, brengen 

we een gezellige avond door met een heerlijk diner. (O,L,D)

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Heren van Sipán

Chan Chan: grootste adobe stad

Nazcalijnen

Prachtsteden Arequipa & Cuzco

Machu Picchu

NATUUR
Ica & de zuidelijke woestijnen

Unieke Colcavallei

Titicacameer 

Eiland Taquile & vlottende rieten eilanden

Oogverblindende zoutterrassen

De heilige vallei

ACCOMMODATIE IN LUXEHOTELS

MEEST VOLLEDIGE PROGRAMMA
Binnenlandse vluchten i.p.v. lange bustransfers
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S C H A D U W  V A N  D E  I N C A

Dag 7 ICA: NAZCA-LIJNEN

Na het ontbijt bezoeken we het regionaal museum van de stad, dat 

kunstvoorwerpen van de Paracas en de Nazca cultuur tentoonstelt. 

Naast de Paracas-weefsels en keramieken voorwerpen vond men in 

de buurt goed bewaarde mummies en dierenresten terug. Nadien 

rijden we naar de luchthaven van Ica. Vanuit onze vliegtuigjes heb-

ben we een prachtig zicht over de mooiste valleien van de zuidelijke 

woestijnkust. Na een dertigtal minuten vliegen we boven Nazca en 

observeren we de raadselachtige, eindeloos lijkende rechte lijnen en 

de merkwaardige, reusachtige tekeningen die 1.500 jaar geleden 

door deze beschaving in de harde onvruchtbare korst aangebracht 

werden. De raadselachtige lijnen en figuren blijken een belangrijk 

onderdeel te vormen van verschillende kalenders die de Nazca’s in 

staat stelden zich te ontwikkelen en een van de droogste woestijnen 

op aarde in kaart te brengen. We lunchen in het hotel. In de namid-

dag brengen we een bezoek aan de prachtige wijngaarden van het 

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

Dag 8 ICA – LIMA – AREQUIPA

Na het ontbijt keren we met de bus terug naar Lima. We lunchen 

onderweg of in Lima. Eenmaal aangekomen in Lima nemen we de 

binnenlandse vlucht naar Arequipa. In deze witte stad zijn de meeste 

gebouwen vervaardigd uit fonkelend wit, vulkanisch sillargesteente. 

Wanneer we Arequipa bereiken, bevinden we ons op een hoogte 

van 2.340 m. Dit is de grens tussen de kuststreek en het gebergte, 

waardoor de stad van de eeuwige lente het hele jaar door een ideaal 

klimaat kent. Als een oase sluimert ze vredig aan de voet van drie 

vulkanen, waarvan de toppen steeds met sneeuw bedekt zijn. We 

overnachten in het in koloniale stijl opgetrokken LIBERTADOR HOTEL. 

(O,L) 

Dag 9 AREQUIPA

Na het ontbijt worden we ondergedompeld in de serene sfeer van het 

16de eeuwse Monasterio Santa Catalina, waar welstellende nonnen 

verbleven. Vandaag vormt dit klooster een eiland van rust in het hart 

van het drukke Arequipa. Het complex bestaat uit een wirwar van 

17de eeuwse steegjes en kleine huisjes rond kleurrijke binnenpleinen 

en tuinen met Spaanse namen, die ons herinneren aan de oude buur-

ten van Sevilla en Málaga. We lunchen in een typische picantería. 

In de namiddag bezoeken we het centrum van deze mooie stad. 

Ingesloten door sierra’s en woestijnen, werd het koloniaal patrimo-

nium hier het best bewaard. Naar klassiek Spaans model is het oude 

centrum gebouwd rond het belangrijkste plein, de Plaza de Armas, 

waar de hidalgo’s of Spaanse edelen kwamen paraderen. Er heerst 

hier nog steeds een gezellige drukte. De gebouwen rondom het plein 

vormen markante voorbeelden van koloniale architectuur. We dineren 

in een lokaal restaurant en overnachten in het hotel. (O,L,D)

DE NAZCA’S

De Nazca’s waren krijgers die de zuidelijke woestijn onder Lima 
bevolkten en in georganiseerde dorpen woonden. Een aantal 
onder hen waren voorname astronomen, die in de hemel een 
zodiak ontdekten. Die hielp hen bij het maken van weersvoor-
spellingen. De tekens van de zodiak werden dan ook regelmatig 
op hun aardewerk en stoffen getekend. Opmerkelijk is dat deze 
tekens ook gekopieerd werden op de uitgestrekte woestijn-
vlakte ten noorden van Nazca en dit met wiskundige precisie 
ten opzichte van de sterren. De diverse kleuren van deze pampa 
zijn het resultaat van ijzeroxide en andere mineralen, die over-
vloedig aanwezig zijn in het aardoppervlak. Onder de veelkleu-
rige harde onvruchtbare korst, bevindt zich de originele kleur 
van de aarde. Deze typische eigenschap van het terrein maakt 
het mogelijk om op haar te tekenen. Op deze vlakte bevinden 
zich reusachtige tekeningen die honderden meters groot zijn en 
opgebouwd werden uit lijnen die er uitzien als wegen die de 
aardkorst doorklieven. Andere eindeloos lijkende rechte lijnen, 
die kilometers lang zijn en net zoals de reusachtige figuren en-
kel vanuit de lucht te zien zijn, dienden om de bewegingen 
van de hemellichamen vast te leggen. Veel van deze tekens 
stonden ook in verband met de zon, die door zijn bewegingen 
een excellente tijdgids vormt. Aan de hand van deze kennis 
ontwikkelden de Nazca’s religieuze en landbouwkalenders. Door 
het aanleggen van puqio’s of spiraalvormige uitgravingen in de 
woestijngrond, slaagden de Nazca’s er op meesterlijke wijze 
in het water van ondergrondse rivieren naar de oppervlakte te 
brengen, waardoor landbouw mogelijk werd.



P E R U
Dag 10 AREQUIPA – COLCAVALLEI

Na het ontbijt beginnen we aan onze spectaculaire bustocht naar de 

Colcavallei. Indrukwekkende vulkanen vormen de achtergrond van 

de immense vlaktes waarop vicuña’s en alpaca’s ongestoord grazen. 

We bereiken hoogtes van ongeveer 5.000 m alvorens we langzaam 

afdalen. Plots komt de mooie Colcavallei verrassend tevoorschijn. 

Haar ontelbare vruchtbare terrassen laten een onvergetelijke indruk 

na. Na de lunch nemen we onze intrek in de COLCA LODGE. Dit is 

een eenvoudig, traditioneel uit adobesteen opgetrokken hotel, met 

een prachtige ligging in de vallei. Voor het diner genieten we nog van 

een ontspannend moment in een van de drie thermische baden, elk 

met eigen temperatuur. De baden zijn rustig gelegen aan de oever 

van de rivier in een natuurlijke omgeving. We dineren en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

Dag 11 COLCAVALLEI – PUNO

Na een vroeg ontbijt begint de tocht per bus langs de adembene-

mende Colcavallei, de diepste canyon ter wereld. Aan de Cruz del 

Cóndor wacht ons misschien een nieuw hoogtepunt: met wat geluk 

kunnen we de majestueuze vlucht van de condors volgen. De grootste 

aasvogels ter wereld verlaten vlak voor zonsopgang hun nesten en 

maken zo gebruik van de warme, stijgende luchtlagen om langzaam 

omhoog te zweven. Van nabij volgen we de condors wanneer ze de 

vallei verlaten voor hun dagelijkse strooptochten, die hen soms hon-

derden kilometers ver voeren. Na de lunch in een lokaal restaurant 

rijden we verder naar Puno. Bij aankomst dineren en overnachten we 

in het LIBERTADOR HOTEL LAKE TITICACA. (O,L,D)

Dag 12 PUNO: TITICACAMEER

Na het ontbijt maken we een schitterende boottocht naar het eiland 

Taquile. De vierhonderd families die het eiland bevolken, leven volgens 

oude gebruiken en tradities die ze door de eeuwen heen in stand wis-

ten te houden. De traditie hier wil dat iedere man en vrouw breit, en 

goed breit om de voorouders te eren. De mannen maken bij het weven 

gebruik van simpele stokjes terwijl ze lopen, rusten of praten in groep. 

Hun handen zijn voortdurend actief. Ze breien vooral de chuyu of lange 

mutsen, die typisch zijn voor het eiland. Volgens de oude gebruiken 

kan geen enkele man op het eiland trouwen vooraleer hij bekwaam 

is om zijn eigen muts te weven. Na het bezoek dalen we af. Bij elke 

bocht van het kronkelende stenen pad worden we opnieuw overwel-

digd door de schitterende uitzichten. De grote aantallen bewerkte 

terrassen waarop maïs, bonen en aardappels groeien, de typische 

klederdracht, de poëtische stenen bogen en het omringende blauw van 

het meer, maken dit bezoek meer dan de moeite waard. Na een lokale 

lunch gaat de boottocht verder naar de rieten eilanden van de Uros. 

Deze indianen zijn afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners 

en leven in volle symbiose met het meer. Ze geloven zwart bloed te 

hebben en daardoor niet alleen bestand te zijn tegen de koude op deze 

grote hoogte, maar ook tegen verdrinking. Ze leven op zelfontworpen 

eilanden, gemaakt uit aan elkaar gevlochten rieten matten en vormen 

een gesloten gemeenschap met eigen voorzieningen. We dineren en 

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

Dag 13 PUNO – CUZCO

Na het ontbijt nemen we een binnenlandse vlucht naar Cuzco, ge-

legen op zo’n 3.500 m. Het oude gedeelte van de stad vormt een 

vreemd samengaan tussen Inca en koloniale architectuur. De muren 

die de Inca’s bouwden, waren zo massief dat de Spanjaarden er nooit 

in slaagden om ze volledig te slopen. Ze besloten dan maar om hun 

eigen gebouwen bovenop de oorspronkelijke muren te bouwen. Deze 

solide Incamuren vormen nu een prachtig geheel met de sierlijke 

bouwtrant die de Spanjaarden eraan toevoegden. We lunchen in de 

stad. Nadien bezoeken we de Coricancha, ooit de belangrijkste zon-

netempel van de Inca’s. Vanavond overnachten we in het luxueuze 

boetiekhotel LIBERTADOR PALACIO DEL INKA HOTEL. (O,L)

Dag 14 CUZCO: TIPÓN

Na het ontbijt brengt de bus ons vandaag met naar Tipón, een ar-

cheologische site te midden van de sterk begroeide flanken van de 

Andes. Onze wandeltocht start op een oude route van de Inca’s, 

die kleine ceremoniële centra met elkaar verbond. Dit stenen pad 

maakte ten tijde van de Incabeschaving deel uit van de Qhapaq Ñan 

of keizerlijke weg die de huidige landen Chili en Colombia met elkaar 

verbond. Ellenlange stenen geulen leidden naar een beschermd dal, 

waar de Inca’s op meesterlijke wijze het bergwater samenbrachten 

in poelen en kanalen. De kwaliteit en precisie van dit oude project, 

zowel qua ontwerp als uitvoering, is verbluffend. Het maakte land-

bouw mogelijk op grote schaal. In Tahuantinsuyo, het land van de 

Inca’s, was men er stellig van overtuigd dat de goden zich in het 

gebergte ophielden. Water ontsprong immers zomaar uit de rotsen, 

dat moest wel het werk van goden zijn. Voor de lunch in een lo-

kaal restaurant trekken we even terug naar Cuzco, waarna we in 

de omgeving van de stad meer sporen van de Inca’s opzoeken. De 

ruïne van Qenqo behoort tot de hoogklassieke Incaperiode. In deze 

enorme rotsblok werden een aantal tunnels uitgegraven die waar-

schijnlijk als offerplaats dienst deden. Een half cirkelvormige muur 

accentueert deze monoliet die het middelpunt vormde van de religi-

euze ceremonies die hier plaatsvonden. Even verderop vinden we de 

ruïnes van Sacsayhuaman die de heuvels rond de oude Incahoofdstad 

beheersen. Dit tempelcomplex is een typisch voorbeeld van de kunde 

van de oude Incabouwmeesters. De massieve muren zijn opgetrok-

ken uit rotsblokken, waarvan de zwaarste driehonderd ton weegt. 

Ze werden bewerkt tot ze perfect in elkaar pasten, zodat er geen 

zichtbare voegen zijn. We overnachten in het hotel. (O,L)

Dag 15 CUZCO – HEILIGE VALLEI: CHINCHERO & MARAS  

Na het ontbijt verlaten we het dal van Cuzco en klimmen we gelei-

delijk aan naar Chinchero. Met zijn eeuwenoude huizen, historische 

kerk en traditioneel geklede bewoners is Chinchero zonder twijfel het 

meest typische dorp van de hele omgeving. Na ons bezoek vatten 

we de tocht aan naar Maras. Daar ontdekken we de oogverblindende 

witte schittering van de ontelbare zoutterrassen. Langs de meer 

dan vijfduizend bekkens dalen we af naar de Urubambarivier in de 

Heilige Vallei. In deze rustige omgeving genieten we van de lunch. 

In de namiddag trekken we naar Ollantaytambo. In 1536, tijdens 

de Spaanse bezetting, hergroepeerde Manco Inca zijn troepen hier 

in zijn nieuwe hoofdkwartier, in een laatste wanhoopspoging om de 

Spaanse opmars te breken. De Inca’s kwamen tot op een haarbreedte 

van de overwinning, maar moesten het uiteindelijk op een lopen 

zetten. Het gebouwencomplex bestaat uit een kleine woonkern en 

indrukwekkende verdedigingswerken. Deze behoren tot de laatste 

periode van het Incarijk. Impressionante trappenreeksen leiden naar 

een massief, maar onvoltooid bouwwerk dat samengesteld werd uit 

zes gigantische stenen die samen een bijna verticale muur van vier 
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meter hoog vormen. De enorme afmetingen van de monolieten to-

nen aan dat een nieuwe richting werd ingeslagen in de gebruikte 

Incabouwtechnieken. Deze nieuwe stijl zou echter niet meer tot 

ontplooiing komen, aangezien het verval van het Incarijk nakend 

was. Juist daarom vertegenwoordigt dit monument misschien wel het 

hoogtepunt van de Incacultuur. De terugrit leidt ons langs de rivier tot 

in het plaatsje Urubamba. We dineren en overnachten in het mooie 

ARANWA HOTEL in de Heilige Vallei. (O,L,D)

Dag 16 HEILIGE VALLEI: PISAC & OLLANTAYTAMBO – AGUAS CALIENTES

We genieten vandaag weer van een heerlijk ontbijt. Aan de 

Urubambarivier, genesteld tussen de reusachtige uitlopers van het 

Andesgebergte, ligt het dorpje Pisac. Dankzij haar ligging in het 

vruchtbare dal heeft dit dorp zich al tijdens de Incabeschaving ontpopt 

tot een van de belangrijkste landbouwgebieden van het land. Het 

vruchtbare land van Pisac, waar maïs- en aardappelvelden afwisselen 

met boomgaarden, gonst van de landbouwactiviteiten. De naar bo-

ven slingerende weg brengt ons naar de gelijknamige archeologische 

site. Door de onherbergzaamheid van de bergflanken lieten de Inca’s 

de bergen en rotsen met rust en legden ze enorme terrassen aan, 

waarop de nederzettingen werden gebouwd. Eenmaal boven begin-

nen we aan een unieke wandeling tot bij een nieuw hoogtepunt: de 

goed bewaarde Zonnetempel. Het uitzicht is werkelijk verbluffend. 

We lunchen in een lokaal restaurant en gaan dan aan boord van 

de trein Ollantaytambo-Aguas Calientes. Dit stemmige dorpje wordt 

onze uitvalsbasis voor het bezoek aan Machu Picchu. We dineren 

en overnachten in het prachtig vernieuwde SUMAQ MACHU PICCHU 

HOTEL. (O,L,D)

Dag 17 AGUAS CALIENTES: MACHU PICCHU – HEILIGE VALLEI

Na een vroeg ontbijt nemen we de bus tot bij de site van Machu 

Picchu. De onwerkelijke schoonheid die deze mystieke stad uit-

straalt, zal zelfs de meest ervaren reiziger weten te bekoren. 

Deze citadel, die door haar strategische ligging de bergengtes van 

de Urumbambarivier overheerst, heeft vreemd genoeg geen verde-

digingswallen. Op de top van de berg vinden we meer dan twee-

honderd tempels, residenties en opslagplaatsen, allemaal opgetrok-

ken in de minutieuze bouwstijl die de Inca’s eigen was. Over het 

verleden van Machu Picchu bestaat er tot op heden onzekerheid. 

Waarschijnlijk was het voor de invasie van de Spanjaarden een heilig 

bezinningsoord, waar meer dan vijfhonderd gelovigen hun zonnegod 

Inti vereerden. We lunchen nabij de site. Naast het bezoek aan de 

site zelf, kunnen we ook wandelen naar de Inti Punku, de zonne-

poort waarlangs de Inca’s vijfhonderd jaar geleden Machu Picchu 

binnenkwamen. Vanop deze hoogte hebben we een adembene-

mend zicht op de bergrug, die met zijn vele bouwwerken sterk op 

een geborduurde lappendeken lijkt. We nemen de trein terug naar 

Ollantaytambo en rijden dan naar ons hotel in  de Heilige Vallei, het 

ARANWA hotel. (O,L)

Dag 18 HEILIGE VALLEI – CUZCO – BRUSSEL

Na het ontbijt rijden we met de bus terug naar Cuzco, waar we kun-

nen genieten van de afscheidslunch in een van de beste restaurants 

van Cuzco. Vervolgens rijden we naar de luchthaven voor onze retour-

vlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 19 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



P E R U
HOTELS

Dag 1-2,5 LIMA

JOSE ANTONIO BELLAVISTA HOTEL (*****/°°°°°)

www.hotelesjoseantonio.com

Dag 3 CHICLAYO

CASA ANDINA SELECT HOTEL (****/°°°°)

www.casa-andina.com

Dag 4 TRUJILLO

LIBERTADOR HOTEL (****/°°°°)

www.libertador.com.pe

Dag 6-7 ICA

HOTEL VIÑAS QUEIROLO (nvt/°°°+)

www.hotelvinasqueirolo.com

Dag 8-9 AREQUIPA

LIBERTADOR HOTEL (*****/°°°°°)

www.libertador.com.pe

Dag 10 COLCA-VALLEI

COLCA LODGE (****/°°°+)

www.colca-lodge.com

Dag 11-12 PUNO

LIBERTADOR HOTEL LAKE TITICACA (*****/°°°°+) 

www.libertador.com.pe

Dag 13-14 CUZCO

LIBERTADOR PALACIO DEL INKA HOTEL (*****/°°°°°) 

www.libertador.com.pe

Dag 15, 17 HEILIGE VALLEI

ARANWA HOTEL (*****/°°°°°)

www.aranwahotels.com

Dag 16 AGUAS CALIENTES

SUMAQ MACHU PICCHU HOTEL (*****/°°°°°)

www.sumaqhotelperu.com

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Peru / °=beoordeling ada

■  Er wordt tijdens deze rondreis beroep gedaan op heel wat bin-

nenlandse vluchten. De vluchtschema’s kunnen na publicatie van 

de brochure nog wijzigen. Ook onvoorziene plaatselijke weers-

omstandigheden kunnen verschuivingen in het programma 

noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt dan gedaan om 

het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maar enige 

flexibiliteit is vereist.

■  Aangezien we zowel door de gematigde kuststreek als de hoge 

Andes reizen, hebben we kledij voor warm én koud weer nodig. 

Voor de wandelingen raden we bovendien aangepaste schoenen 

aan.

■  Deze afwisselende reis staat in theorie open voor elke leeftijd. 

Iedereen die over een normale conditie beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd. 

Toch willen we er op wijzen dat verschillende uitstappen in de 

Andes ons op grotere hoogtes brengen. Wij raden dan ook aan 

om hierover een arts te raadplegen.

■  Bij sommige wandelingen moeten er heel wat trappen genomen 

worden, die bovendien ook vaak oneffen treden bevatten.
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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Minneriya NP

Anuradhapura

Habarana

Polonnaruwa
Sigiriya

Dambulla

Kandy

Nuwara Eliya

Yala NP

Galle

Colombo

Negombo

SRI LANKA 

THAMBIL I  & KURUNDU
14-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 SR04 11.02.18 24.02.18 ■
17 SR05 01.04.18 14.04.18 ■

18 SR01 15.07.18 28.07.18 ♦
18 SR02 28.10.18 10.11.18 ♦
18 SR03 23.12.18 05.01.19 ★
18 SR04 24.02.19 09.03.19 ♦
18 SR05 07.04.19 20.04.19 ♦

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 3.590
1-persoonskamer: € 4.490
kinderen <12 jaar: € 2.150 ✿

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.440
1-persoonskamer: € 5.690
kinderen <12 jaar: € 2.450 ✿

✿  prijs voor één kind jonger dan 12 jaar, dat de kamer 
deelt met twee volledig betalende volwassenen.

AANTAL DEELNEMERS
min. 11 | max. 20 

REISTIP!
Verlenging rondreis in Sri Lanka, zie p. 285
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Dag 1 BRUSSEL – COLOMBO

We vertrekken vanuit Brussel naar Colombo.

Dag 2 COLOMBO

Bij aankomst in Colombo rijden we meteen naar het CINNAMON 

LAKESIDE HOTEL. Colombo, gelegen aan de Indische Oceaan, is 

uitgegroeid van een oude, kleine handelshaven tot een moderne 

metropool van contrasten. Na de lunch staat er een verkenning 

van de hoofdstad op ons programma. Een combinatie van lokale 

traditie en koloniale elementen deed hier een eigen architectuur 

ontstaan. We starten onze wandeling aan de befaamde vuurtoren 

en de rood-witte Jami-ul-alfar moskee. In Sea Street flaneren we 

langs prachtige hindoetempels waarvan de gevels volgestouwd zijn 

met godenbeelden in felle kleuren. Overblijfselen uit het Hollandse 

tijdperk zijn onder meer het oude stadhuis en de klokkentoren 

die opriep tot de zondagdienst in de Wolvendaalkerk. Om onze 

wandeling af te sluiten genieten we van een lokale cocktail in het 

Galle Face Hotel uit 1894, dat in zijn glorietijd het hart van het 

societyleven in Colombo was. We dineren en overnachten in het 

hotel. (L,D)

Dag 3 COLOMBO – NEGOMBO – ANURADHAPURA 

Na het ontbijt rijden we in noordelijke richting naar het schilder-

achtige vissershaventje Negombo. Op het strand van Negombo 

komen de typische vissersboten aan land en wordt de verse vis aan 

de man gebracht. De vrouwen komen de rest ophalen en dragen 

deze dieper landinwaarts om op de markt te verkopen. We maken 

een aangenaam tochtje met vissersbootjes en hierna wandelen we 

door straatjes waar men nog leeft op het ritme van de ossenkar. 

In de koloniale tijd was Negombo een belangrijk centrum van ka-

neelhandel. De visserij vormt nu echter de belangrijkste bron van 

inkomsten. Historisch waardevolle monumenten liggen hier kriskras 

verscholen. Na de lunch rijden we verder naar de oude koningsstad 

Anuradhapura. We dineren en overnachten in het PALM GARDEN 

VILLAGE RESORT. (O,L,D)

Dag 4 ANURADHAPURA – HABARANA

Vandaag maken we een archeologische tocht langsheen de ruï-

nes van de 2400 jaar oude koningsstad Anuradhapura. Meer dan 

duizend jaar was deze plaats het centrum van de Sri Lankaanse 

beschaving. Nog altijd vinden we hier de ruïnes van talloze in-

drukwekkende tempels en paleizen. Kort na haar vervalperiode 

werd de stad volledig overwoekerd door de jungle. Nu liggen de 

overblijfselen van haar rijke cultuur verscholen tussen ‘dagoba’s’ 

of koepeltorens en vroeger aangelegde vijvers. In deze oude stad 

vinden we ook de oudste bodhiboom ter wereld: een heilige boom 

die al eeuwenlang zorgvuldig bewaakt wordt door boeddhistische 

monniken. We lunchen in het hotel. Daarna rijden we via Mihintale 

naar Habarana. Mihintale is een van de belangrijkste bedevaarts-

plaatsen voor de boeddhisten op Sri Lanka. We dineren en over-

nachten in de CINNAMON LODGE. (O,L,D)

Dag 5 HABARANA:  SIGIRIYA – MINNERIYA NATIONAAL PARK 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Sigiriya waar de 

indrukwekkende Leeuwenrots de omliggende vlakte domineert. 

Al van op afstand ervaren we de fysieke ongenaakbaarheid van 

deze zwarte citadel van de wrede maar bouwkundig geniale ko-

ning Kasapa. Een stenen trap leidt ons naar fresco’s die meer 

dan 1.500 jaar geleden op de rotswand werden aangebracht. De 

sierlijke schilderingen stellen halfnaakte godinnen en courtisanes 

voor. Ook de spiegelwand getuigt van authentieke kunstzinnig-

heid, vooral omdat de rots destijds werd geglazuurd met een 

mengsel van wilde honing, limoenen en eiwit. Even hogerop 

bewaken een paar reusachtige leeuwenklauwen de steile trap-

pengang die leidt naar de restanten van de vesting. Bij helder 

weer hebben we vanop de top een prachtig uitzicht over de om-

ringende jungle. Na de lunch maken we een safaritocht per jeep 

in Minneriya Nationaal Park dat naast haar migrerende populatie 

van 200 olifanten ook bekend staat om haar sambarherten, zo’n 

25 reptielensoorten en meer dan 160 vogelsoorten. Nagenieten 

doen we tijdens het diner in onze lodge waar we opnieuw over-

nachten. (O,L,D)

Dag 6 HABARANA: POLONNARUWA

Na het ontbijt hebben we een vrije voormiddag om te genieten 

van de hotelfaciliteiten. Wie wenst, kan een facultatieve ballon-

vaart maken over de omgeving van Sigiriya. Na de ballonvaart 

is er een champagneontbijt voorzien op een unieke locatie. Na 

de lunch in een lokaal restaurant in Giritale reizen we naar de 

tweede koningsstad Polonnaruwa, die we deels te voet, deels 

per fiets bezoeken. Deze 11de-eeuwse stad lag meer dan 600 

jaar verscholen in de tropische jungle en straalt nog steeds een 

mysterieuze sfeer uit. We starten ons bezoek met het koninklijk 

paleis van Parakrama Bahu. De verderop gelegen audiëntiezaal 

wordt ingeleid door ‘makara’s’ of mythische dieren die op een 

draak lijken. Het sluitstuk van ons bezoek en een van de histori-

sche hoogtepunten van onze reis zijn de vier imposante uit rots 

gehouwen Boeddhabeelden van Gal Vihare. We keren terug naar 

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

EEUWENOUDE KONINGSSTEDEN
Anuradhapura

Polonnaruwa

Kandy

KOLONIALE STADJES
Nuwara Eliya, voormalig vakantieoord van de Engelse kolonisten

Galle of het 17de-eeuwse Holland in de tropen

NATUURERVARINGEN
Botanische kruidentuinen

Wildlife in Yala Nationaal Park

Olifanten in Minneriya Nationaal Park

Theeplantages in de hooglanden

Mooie stranden aan de Indische Oceaan

TRANSPORT
Veelzijdig transport: fiets, tuktuk, jeep & trein

VOLPENSION
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T H A M B I L I  &  K U R U N D U

OPMERKING
Van november tot april kunnen we, afhankelijk van de weersom-
standigheden, deelnemen aan een ballonvaart over de omgeving 
van Sigiriya. Wie wenst deel te nemen aan deze excursie, dient dit 
bij inschrijving te melden, zodat de reservatie tijdig gemaakt kan 
worden. Prijs: ongeveer 200 USD p.p., ter plaatse contant te betalen 
(prijs onder voorbehoud).

Dag 7 HABARANA – DAMBULLA – MATALE – KANDY 

Deze ochtend bereiken we langs glooiende heuvels de rots van 

Dambulla. Hier brengen we een bezoek aan een stukje Unesco we-

relderfgoed: de Rotstempel, de oudste hindoeïstische devala van Sri 

Lanka. Terwijl we de trappen naar het grottencomplex bestijgen, wor-

den we vergezeld door enthousiaste aapjes. Binnenin bewonderen 

we prachtige muurschilderingen die serene taferelen uit het leven 

van Boeddha voorstellen. We reizen verder richting Kandy. Onderweg 

houden we halt in Matale, waar we een wandeling maken door een 

kruidentuin. Sri Lanka onderhield eeuwenlang een bloeiende spe-

cerijenhandel met Europa; tropische kruiden groeien hier dan ook 

in de meest bizarre vormen. Na een lokale lunch zetten we onze 

reis verder naar de door Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen stad 

Kandy. Bij aankomst maken we een ritje per ‘three wheeler’ door het 

centrum van Kandy. De stadskern werd weloverwogen aangelegd als 

zetel van de koning en de goden en niet als handelsstad. We verblij-

ven in het luxueuze CINNAMON CITADEL HOTEL, waar we dineren en 

overnachten. (O,L,D)

Dag 8 KANDY – PINNAWELLA – PERADENIYA – KANDY

Na het ontbijt begeven we ons naar de sfeervolle Tempel van de Tand 

in Kandy. Dit kostbare symbool van de Sri Lankaanse trots herbergt een 

van de heiligste relikwieën van het boeddhisme: de linkerbovenhoek-

tand van Boeddha. De tand werd na Boeddha’s verbranding uit de as 

gehaald en kwam in 313 aan uit India. Bezoekers krijgen de tand zelf 

niet te zien, maar enkele gelukkige gelovigen kunnen na lang wach-

ten en bidden wel een glimp opvangen van het schrijn. Hierna zetten 

we onze weg verder naar Pinnawella waar we lunchen in een lokaal 

restaurant. In de namiddag brengen we een bezoek aan het olifanten-

weeshuis, een van de enige plaatsen ter wereld waar olifanten zich 

voortplanten in gevangenschap. De eeuwenoude traditie van de ma-

houts is hier wellicht niet vreemd aan. De babyolifantjes worden zelfs 

gevoed met melkflessen. We volgen de weg naar een nabijgelegen 

rivier waar tientallen speelse olifanten van hun dagelijks bad genieten. 

We eindigen onze dag in de botanische tuinen van Peradeniya, waar 

zo’n 4.000 tropische plantensoorten groeien. Rond dit park stroomt 

de machtige Mahaweli rivier, de grootste rivier van Sri Lanka. In een 

uniek natuurdecor wandelen we langs een orchideeënhuis en prachtige 

dreven met metershoge palmen. Vooraleer we dineren, worden we ge-

trakteerd op een voorstelling van Kandyaanse dansen. Deze ceremonie 

ter ere van de god Kohomba wordt opgevoerd door de befaamde Ves-

dansers en is een acrobatische dansstijl op het ritme van trommels. We 

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

KANEEL & KARDEMOM

De heerlijke Sri Lankaanse keuken heeft een uitgebreid palet aan 
aroma’s en kruiden. Vooral kaneel, kardemom, peper, kruidna-
gel, nootmuskaat, korianderzaad, kokos, sjalot, curry en limoen-
gras worden gebruikt. Een groot deel van deze kruiden wordt 
op het eiland zelf gekweekt. Er zijn twee bekende inheemse 
soorten: de zogenaamde Ceylonkaneel (Cinnamonum verum) 
en kardemom (Elettaria Cardamomum). De kaneelhandel kwam 
tot ontwikkeling nadat de Portugezen in het begin van de 16de 
eeuw de zoetgeurende bast van de wilde kaneelboom introdu-
ceerden op de internationale specerijenmarkt. Deze lucratieve 
overzeese handel werd later overgenomen door de Nederlanders 
en nog later gemonopoliseerd door de Engelsen. Op de kaneel-
plantages ontstond de speciale kaste van de kaneelschillers, de 
zogenaamde chaliya’s. Zij specialiseerden zich in de kunst van 
het zorgvuldig ontschorsen van de kaneelboom. Gebroken stuk-
jes bast of ‘chips’ leverden namelijk minder op dan lange rollen 
kaneel. Kardemom wordt gebruikt om de minder aangename 
geur van look te neutraliseren en groeit enkel in de hooglanden. 
Het gros van de Sri Lankaanse kardemom is bestemd voor de 
inlandse markt, het andere deel wordt geëxporteerd. Arabieren 
kruiden er hun koffie mee en in Europa vinden we kardemom 
terug op kerstgebakjes.



S R I  L A N K A
Dag 9 KANDY – NUWARA ELIYA

‘s Ochtends nemen we na het ontbijt de trein naar Nuwara Eliya. 

Schilderachtige watervallen en prachtige uitzichten leiden ons naar 

het groene heuvelland. Hier heerst een aangenaam koel klimaat dat 

er destijds voor zorgde dat de Engelsen juist deze streek kozen om 

hun cottages te bouwen. Bij aankomst in het koloniale stadje Nuwara 

Eliya nemen we onze intrek en onze lunch in het GRAND HOTEL. 

Daar nemen we kort de tijd om mooie architecturale overblijfselen 

van de Engelse periode te bekijken. Stijlvolle villa’s in Tudorstijl en 

Victoriaanse landhuizen sieren het centrum. Hierna brengen we een 

bezoek aan een theefabriek, waar we zien hoe gegiste thee wordt 

bewerkt tot het befaamde eindproduct Ceylon BOPF. We dineren en 

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

Dag 10 NUWARA ELIYA – YALA NATIONAAL PARK

Vandaag reizen we zuidwaarts langs prachtige valleien met 

lieflijke rijstveldjes naar Yala. Onderweg houden we halt aan 

de Ravana watervallen die genoemd zijn naar een legendarisch 

karakter uit de hindoeïstische mythologie. Volgens de legende 

ontvoerde Ravana prinses Sita vanuit India en verstopte hij haar 

in de grotten achter de watervallen. De reus Ravana werd uitein-

delijk verslagen door prins Rama met de steun van het apenleger 

van Hanuman. We zetten onze afdaling verder langsheen een 

prachtig natuurdecor en bereiken het CINNAMON WILD YALA 

HOTEL waar we onze intrek nemen. Na de lunch maken we ons 

op om het dierenleven van het Yala Nationaal Park te observe-

ren. Dit park bevindt zich in de dorre zuidoosthoek van het land, 

een gebied begroeid met doornstruiken en hier en daar een zeld-

zame, eenzame boom. We verkennen per jeep de grasvlakten 

die met hun doornachtige flora en waterpoelen op de Afrikaanse 

bush lijken. Het is het leefgebied van een heleboel savannedie-

ren, met de Ceylon olifant als grootste bewoner. In totaal leven 

er ongeveer 250 wilde olifanten, zwijnen, herten, waterbuffels, 

krokodillen, leguanen en kleurrijke vogels. Met heel wat geluk 

treffen we een luipaard of sambarhert aan. Na een avontuurlijke 

safari keren we terug naar het hotel om te dineren. ‘s Avonds 

hebben we nog even de tijd om na te genieten in het hotel. We 

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

Dag 11 YALA NP – KATARAGAMA – GALLE

Na het ontbijt hebben we de eer om unieke tempelrituelen bij 

te wonen in de tempel van Kataragama. De oorsprong van dit 

heiligdom is nog steeds gehuld in mysterie. Tegenwoordig is het 

een ontmoetingsplaats voor de verschillende religies en etnische 

groepen van Sri Lanka. Na de lunch in een lokaal restaurant rijden 

we verder over de gevarieerde kustroute langsheen schilderachtige 

zandstroken naar Galle. Onderweg maken we een fotostop bij de 

gekende steltvissers van Sri Lanka. In Galle verblijven we in het 

prachtige THE LIGHTHOUSE HOTEL waar we dineren en overnach-

ten. (O,L,D)

Dag 12 GALLE

We brengen na het ontbijt een bezoek aan het koloniale stadje 

Galle. Vooral de Oudhollandse omwalde binnenstad, waar het 

heden en het verleden met elkaar lijken te wedijveren, trekt 

onze aandacht. De Groote Kerk uit 1755 en nog vele andere 

overblijfselen herinneren hier aan vervlogen tijden. De Verenigde 

Oost-Indische Compagnie was destijds meer dan 150 jaar heer en 

meester was over het grootste deel van Sri Lanka. Zodra we binnen 

de afschrikwekkende stadsmuren van het fort staan, lijkt het alsof 

de tijd is blijven stilstaan. Het kantklossen, een stukje erfgoed uit 

de koloniale tijd, wordt hier nog sporadisch beoefend en is met 

een beetje geluk te zien in een winkeltje. Na de lunch bezoeken we 

een lokale schildpaddenbroedplaats. Om de schildpaddenbevolking 

op peil te houden, worden hier eieren gekocht van vissers die ze 

‘s nachts uit hun nestkuilen opgraven. Dankzij dit project belanden 

de eieren niet op iemands bord of worden de schildpadjes zelf niet 

verwerkt tot schoenen of handtassen. Wanneer de roofvogels hun 

geduld hebben verloren, mogen we met een beetje geluk ook schild-

padjes uitzetten op het strand. Instinctief zoeken ze het ruime sop 

op en zwemmen ze in de richting van de horizon. We keren terug 

naar het hotel voor ons afscheidsdiner en onze overnachting in het 

hotel. (O,L,D)

Dag 13 GALLE – COLOMBO – BRUSSEL

Vandaag kunnen we rustig ontbijten en genieten van het strand en de 

hotelfaciliteiten. Wie liever nog een activiteit plant, kan deelnemen 

aan een optionele boottocht om walvissen en dolfijnen te spotten. 

Na de lunch rijden we naar de luchthaven van Colombo voor onze 

terugvlucht naar Brussel. (O,L)

OPMERKING
Van november tot april kunnen we, afhankelijk van de weersomstan-
digheden, deelnemen aan een boottocht om walvissen en dolfijnen 
te spotten. Wie wenst deel te nemen aan deze excursie, dient dit 
bij inschrijving te melden, zodat de reservatie tijdig gemaakt kan 
worden. Prijs: ongeveer 85 USD p.p., ter plaatse contant te betalen 
(prijs onder voorbehoud).

Dag 14 BRUSSEL 

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 2 COLOMBO 

CINNAMON LAKESIDE HOTEL (****/°°°°)

www.cinnamonhotels.com

Dag 3 ANURADHAPURA 

PALM GARDEN VILLAGE RESORT (***/°°°)

www.palmgardenvillage.com

Dag 4-5-6 HABARANA 

CINNAMON LODGE (*****/°°°°)

www.cinnamonhotels.com 

Dag 7-8 KANDY  

CINNAMON CITADEL HOTEL (****/°°°°)

www.cinnamonhotels.com

Dag 9 NUWARA ELIYA

GRAND HOTEL (****/°°°°)

www.grandhotel.tangerinehotels.com

Dag 10 YALA 

CINNAMON WILD YALA HOTEL (****/°°°°) 

www.cinnamonhotels.com

Dag 11-12 GALLE 

THE LIGHTHOUSE HOTEL (*****/°°°°+)

www.jetwinghotels.com

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class)  van/

naar Brussel

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Sri Lanka / °=beoordeling ada

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deel-

nemen aan alle excursies en wandelingen die worden georga-

niseerd.

■  Om voldoende hygiëne en kwaliteit te kunnen garanderen eten 

we in hotels of nauwkeurig geselecteerde lokale restaurants. 

■  Tijdens de excursies wandelen we over ongeplaveide wegen. 

Bovendien zijn er ook heel wat trappen in Sigiriya. Aangepaste 

schoenen zijn dus een absolute must!

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijge-

volg nooit garanderen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. 

Al het mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauw-

keurig mogelijk te volgen.

■  Liefhebbers van een luxueus strandverblijf kunnen hun reis ver-

lengen aan de zuidkust van Sri Lanka, in het schitterende The 

Lighthouse Hotel zie p. 285
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VERLENGINGEN

GALLE THE LIGHTHOUSE HOTEL

PERIODE D S

01.05.18 - 31.10.18 € 100 € 180

01.11.18 - 20.12.18 € 120 € 225

04.01.19 - 28.02.19 € 150 € 285

01.03.19 - 30.04.19 € 110 € 205

INBEGREPEN

- 1 overnachting in The Lighthouse Hotel in kamer met ontbijt.

NIET INBEGREPEN

- transfer hotel-luchthaven Colombo: € 155 per traject.

- Toeslag volpension: € 50 p.p. per nacht

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van deluxe 2-pers. kamer (D) en 1-pers. kamer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden zijn 

op basis van beschikbaarheid bij reservatie.



TANZAN I A
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Tarangire NPLake
Manyara

NP

Lake Eyasi

Serengeti NP
Ngorongoro CA Karatu Arusha

TANZANIA

HADITHI  ZA PORINI
13-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 TZ03 24.02.18 09.03.18 ■
17 TZ04 10.03.18 23.03.18 ■

18 TZ01 26.05.18 07.06.18 ♦
18 TZ02 13.10.18 25.10.18 ★★

18 TZ03 27.10.18 08.11.18 ★
18 TZ04 10.11.18 22.11.18 ♦
18 TZ05 23.02.19 07.03.19 ★
18 TZ06 09.03.19 21.03.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.390
1-persoonskamer: € 6.990

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 6.940
1-persoonskamer: € 7.840

★★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.290
1-persoonskamer: € 8.190
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T A N Z A N I A

Dag 1 BRUSSEL – KILIMANJARO – ARUSHA 

We vertrekken vanuit Brussel naar Kilimanjaro waar we bij aan-

komst doorrijden naar Arusha, de safarihoofdstad van Tanzania. In 

het LAKE DULUTI SERENA HOTEL brengen we onze eerste nacht op 

Tanzaniaanse bodem door.

Dag 2 ARUSHA – TARANGIRE NATIONAAL PARK 

Na een vroeg ontbijt rijden we naar het Tarangire Nationaal Park. 

Tijdens onze rit geven het heuvelachtige terrein, de glinsterende 

Tarangire rivier, de enorme baobabs, de gele acacia’s en de zwaaiende 

palmbomen een frappant karakter aan dit natuurgebied. Na de lunch 

dompelt de gids ons tijdens een game drive onder in de wondere we-

reld van buffels, elandantilopen, gnoes, hyena’s, leeuwen, olifanten, 

zebra’s en duizenden vogels. Na deze boeiende eerste kennismaking 

wacht ons een welverdiend diner in het kamp. We overnachten in luxe-

tenten in het TARANGIRE RIVER CAMP. (O,L,D)

Dag 3 TARANGIRE NATIONAAL PARK

Na het ontbijt trekken we voor een hele dag het park in op zoek 

naar wildlife. Tegen de lunchtijd genieten we van een picknicklunch 

of keren we terug naar het kamp, afhankelijk van de locatie van 

de dieren. De baobab of apenbroodboom, die eenzaam of in kleine 

groepjes het landschap vorm geeft, was volgens de Masai de eerste 

boom op aarde. Deze reusachtige boom heeft naast de maximale 

hoogte van 20 m, een opmerkelijk dikke stam die een doorsnede van 

10 m kan bereiken. De bast heeft een paarsbruine kleur en de takken 

die tijdens een groot deel van het jaar geen blad dragen, steken in 

een grillig patroon de lucht in. Na een goed gevulde dag dineren en 

overnachten we in het kamp. (O,picknicklunch/L,D) 

Dag 4 TARANGIRE NATIONAAL PARK – LAKE MANYARA NATIONAAL PARK

Na het ontbijt rijden we naar het Lake Manyara Nationaal Park, 

waar volgens Ernest Hemingway het mooiste meer van Afrika ligt. 

Onderweg nemen we een kijkje in het dorpje Mto Wa Mbu, dat na 

een geslaagd irrigatieprogramma in de jaren zestig een enorme 

bevolkingsgroei kende. Bij dit interessante project werden honder-

den hectaren nieuwe landbouwgrond gecreëerd. Nergens anders in 

Tanzania zijn zoveel verschillende stammen samengekomen op zo’n 

klein stukje land. Zo brouwen de Wachagga hier lekker bananenbier, 

de Kigoma produceren palmolie, de Sandawe maken pijlen en bogen 

en de Rangi verwerken de papyrusplant tot mooie manden en mat-

ten. We laten ons in dit dorpje verwennen met een Afrikaanse lunch. 

In de namiddag wacht ons een game drive in het Lake Manyara 

Nationaal Park doorheen weidse grassavannes, afgeschermd door 

dichte galerijbossen, afwisselend en fascinerend tegelijkertijd. In het 

droge seizoen trekken hier honderden olifanten en giraffen rond, 

terwijl er in het broedseizoen tienduizenden pelikanen en geelbekooi-

evaars het meer bevolken. Voldaan rijden we naar de LAKE MANYARA 

SERENA SAFARI LODGE voor een verkwikkend diner en een welver-

diende nachtrust. (O,L,D)

Dag 5 LAKE MANYARA NATIONAAL PARK – LAKE EYASI

Na het ontbijt in de lodge rijden we naar het Eyasimeer. De vele 

velden met landbouwgewassen op de hoogvlakte van Mbulumbulu 

doen hun bijnaam ‘de graanschuur van Tanzania’ alle eer aan. 

We lunchen in ons kamp aan de oevers van het zoute meer. In 

het dorpje Mang’ola bezoeken we de Datoga, seminomaden van 

Nilotische origine, die op het einde van de 19de eeuw door de 

Masai uit de Ngorongoro-hooglanden werden verdreven. Ze leven 

van veeteelt, kleinschalige landbouw en rudimentaire metaalbe-

werking. Na deze fijne dag wacht ons een diner en een eerste 

nacht in het KISIMA NGEDA TENTED CAMP. (O,L,D)

Dag 6 LAKE EYASI

Na een zeer vroeg ontbijt zoeken we de Hadza op. Deze etnische 

minoriteit behoort tot de San of Bosjesmannen en communiceert via 

de kliktaal. Hun nomadisch bestaan is duizenden jaren onveranderd 

gebleven en ze leven nog steeds als jager-verzamelaars. Hun levens-

wijze dreigt echter te verdwijnen door de enorme druk van de om-

ringende culturen. Vandaag tonen ze ons hun verrassende dagelijkse 

leven. Na een smakelijke lunch kunnen we relaxen aan het zwem-

bad. In de late namiddag maken we ons klaar voor een begeleide 

natuurwandeling in de buurt van het tentenkamp en genieten we van 

een spectaculaire zonsondergang. We sluiten de dag af met een diner 

en een overnachting in het tentenkamp. (O,L,D)

Dag 7 LAKE EYASI – KARATU 

We verlaten Lake Eyasi na een fijn ontbijt. We starten met een ont-

spannende wandeling over het marktje van het dorpje Karatu. Na de 

lunch zoeken we de Iraqwstam op in het nabijgelegen dorpje Tloma. 

Hun traditionele levenswijze straalt een oase van rust uit, ver weg 

van de stress van het moderne leven. We sluiten de dag af met een 

diner in de lodge. De nacht brengen we door in OLDEANI MOUNTAIN 

LODGE (O,L,D)

Dag 8 KARATU – NGORONGORO CONCERVATION AREA

Vandaag zetten we na het ontbijt koers richting de Ngorongoro 

Conservation Area, dat deel uitmaakt van het enorme ecosysteem 

rond de Serengeti. Onze lodge is ideaal gelegen op de rand van de 

Ngorongorokrater, met een adembenemend uitzicht op de kraterbo-

dem. Deze krater is een ware dierentuin van Eden met een bijna 

perfect ronde vorm en een diameter van 19 km. Indrukwekkende 

olifantenmannetjes brengen hier hun vrijgezellenleven door, terwijl 

4 VERSCHILLENDE SAFARI LOCATIES
Serengeti Nationaal Park

Ngorongoro Conservation Area

Tarangire Nationaal Park

Lake Manyara Nationaal Park

COULEUR LOCALE 
Bezoek aan de Hadza, Datoga en Masai

Dorpsbezoek Mto Wa Mbu, Tloma en Karatu

4x4-SAFARIVOERTUIGEN
Max. 6 personen per voertuig

LUXUEUZE LODGES EN CAMPS OP TOPLOCATIES
Nieuwe exclusieve keuze OLDEANI MOUNTAIN LODGE en MBUZI 

MAWE SERENA CAMP

VOLPENSION
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T A N Z A N I A
fleurige flamingo’s het sodameer bevolken. Na de lunch komen we 

tot rust in de lodge en maken we in de namiddag een aangename 

wandeling op de kraterrand. Na het diner kunnen we bij helder weer 

vanaf ons eigen terras wegdromen bij het zachte kleurenspektakel 

van een Afrikaanse zonsondergang om daarna onder de wol te krui-

pen in de NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE. (O,L,D)

Dag 9 NGORONGORO CONCERVATION AREA

Met een stevig ontbijt achter de kiezen dalen we vandaag de krater 

af. We ontdekken er een bonte verzameling dieren die op een be-

perkte oppervlakte in perfecte harmonie samenleven. Dit 260 km 

grote amfitheater bestaat uit verschillende ecosystemen gaande van 

graslanden, meren, rivieren, bossen, moerassen tot duingebieden. 

De krater is bovendien een van de weinige plaatsen waar we zwarte 

neushoorns kunnen spotten. Na de lunch kunnen we misschien hy-

ena’s zien die hier ook overdag zeer actief zijn en met een beetje 

geluk komen we zelfs kleinere roofdieren tegen zoals de mooie 

serval of de gouden jakhals. In de krater krijgen we de kans om de 

complete ‘big five’ te spotten, want ook buffels dwalen hier rond. 

Terwijl de nijlpaarden heersen over de moerassen, schuimt een rijke 

variatie van waadvogels de oevers af. Na deze verrijkende ervaring 

keren we terug naar onze lodge voor ons diner en onze overnachting. 

(O,picknicklunch/L,D)

Dag 10 NGORONGORO CA – SERENGETI NATIONAAL PARK

Vandaag brengen we na ons ontbijt, op weg naar de Serengeti, een 

bezoek aan de Masai. Zij leven in harmonie met de overvloedige 

fauna die hen omringt. Serengeti of Siringet betekent in de Maa-

taal ‘eindeloze vlakte die oprijst tot aan de hemel’. De nagel op de 

kop, want dit 30.000 km grote ecosysteem strekt zich in alle wind-

richtingen uit en vloeit aan de verre horizon inderdaad samen met 

de hemel. Na onze picknicklunch rijden we door naar het Serengeti 

Nationaal Park. In het centraal gelegen MBUZI MAWE SERENA CAMP 

komen we helemaal tot rust. We worden getrakteerd op een heer-

lijk diner en brengen daarna een eerste nacht door in de Serengeti. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 11 SERENGETI NATIONAAL PARK

Na het ontbijt maken we ons op om een hele dag het Serengeti 

Nationaal Park te ontdekken. Dit is met een oppervlakte van bijna 

15.000 km² het grootste park van heel Afrika. Het landschap varieert 

van uitgestrekte grasvelden met hier en daar uitstekende granieten 

‘kopjes’ tot beboste heuvels en acaciabomen. Afhankelijk van de lo-

catie van de dieren genieten we van een picknicklunch of lunchen we 

in het kamp. Tijdens de grote trek voegen meer dan 200.000 zebra’s 

en 300.000 Thomsongazellen zich bij de ontelbare gnoes die op 

zoek gaan naar frisse graaslanden. Ze worden vergezeld door enorme 

kuddes van buffels, elandantilopen, topi’s, impala’s en Grantgazellen 

met in hun kielzog leeuwen, jachtluipaarden, hyena’s en luipaarden. 

Na een prachtige dag dineren en overnachten we in het tentenkamp. 

(O,picknicklunch/L,D)

OPMERKING
We kunnen facultatief deelnemen aan een ballonvaart van ongeveer 
één uur boven het Serengeti Nationaal Park met champagneontbijt 
in de savanne. Deze excursie is steeds afhankelijk van de weers-
omstandigheden en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Deze 
ballonvaart is niet inbegrepen en alleen ter plaatse te boeken en te 
betalen, bij voorkeur contant. Deze excursie kost ongeveer 500 USD, 
onder voorbehoud van wijziging.

Dag 12 SERENGETI – KILIMANJARO – BRUSSEL

Na ons laatste ontbijt op Tanzaniaanse bodem rijden we naar een lan-

dingsbaan in de Serengeti. Van hieruit nemen we een binnenlandse 

vlucht en beleven we Tanzania op een heel nieuwe manier. In Arusha 

lunchen we in het voor ons intussen bekende LAKE DULUTI SERENA 

HOTEL. We hebben hier dagkamers ter beschikking om ons op te 

frissen voor het vroege afscheidsdiner. In de late namiddag rijden 

we naar de luchthaven van Kilimanjaro voor onze retourvlucht naar 

Brussel. (O,L,D)

Dag 13 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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T A N Z A N I A

HOTELS

Dag 1 ARUSHA 

LAKE DULUTI SERENA HOTEL (****/°°°°+)

www.serenahotels.com

Dag 2-3 TARANGIRE NATIONAAL PARK - NIEUWE KEUZE

TARANGIRE RIVER CAMP (****/°°°°+)

Dag 4 LAKE MANYARA NATIONAAL PARK

LAKE MANYARA SERENA SAFARI LODGE (****/°°°°+)

www.serenahotels.com

Dag 5-6 LAKE EYASI 

KISIMA NGEDA TENTENKAMP (***/°°°+)

Dag 7 KARATU - NIEUWE KEUZE

OLDEANI MOUNTAIN LODGE (****/°°°°)

www.oldeanisafarilodgetz.com

Dag 8-9 NGORONGORO CA 

NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE (****/°°°°+)

www.serenahotels.com 

Dag 10-11 SERENGETI NATIONAAL PARK - NIEUWE KEUZE

MBUZI MAWE SERENA CAMP (****/°°°°+)

www.serenahotels.com 

BELANGRIJK OM WETEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Tanzania / °=beoordeling ada

■  Tijdens de safari’s gebruiken we speciaal omgebouwde 4x4 voertui-

gen. Om maximaal te kunnen genieten en om alle fotografen een 

optimale plaats te bieden, voorzien we voor iedereen een plaats 

aan een raam. Gelieve rekening te houden met de minder goede 

staat van de wegen die absoluut niet te vergelijken zijn met onze 

Europese wegeninfrastructuur. 

■  OPGELET: Rekening houdend met de binnenlandse vlucht wordt er 

voor deze rondreis 1 zachte reistas (model sporttas op wieltjes) 

van maximum 20 kg per persoon toegestaan, met maximumafme-

tingen van 158 cm (l+h+b). Harde koffers (type Samsonite e.d.) 

en koffers met harde zijkanten kunnen niet worden gestouwd in 

de jeeps.

■  Van half oktober tot half juli migreren jaarlijks meer dan één mil-

joen dieren in het Serengeti 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.

■  We logeren waar mogelijk in de lodges en kampen van de SERENA ke-

ten om maximaal te genieten van de overweldigende fauna en flora. 

Deze accomodaties 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. Toch willen 

we graag meegeven dat wildlife spijtig genoeg niet à la carte komt en 

we dit bijgevolg nooit kunnen garanderen. De ervaring leert ons dat 

verschillende groepen vaak totaal andere ervaringen kunnen opdoen. 

■  In alle lodges is er een wasdienst.

■ Verlenging op Zanzibar mogelijk op aanvraag.

■  De volledige rondreis verloopt in volpension. In Tanzania nuttigen 

we de maaltijden in functie van het programma. Zo zullen we som-

mige dagen genieten van een picknicklunch.

■  Deze afwisselende reis staat in theorie open voor alle leeftijden. 

Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan 

deelnemen aan alle excursies en wandelingen die worden geor-

ganiseerd.
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  Binnenlandse vlucht Serengeti - Arusha

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Afrikaans- of Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag)



THA I L AND
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Ayutthaya
Bangkok

Nakhorn Pathom

Sukothai

Mae Hong Son

Chiang Mai

Mae Kok Chiang Rai

THAILAND

THAI  RAMA
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 TR08 13.01.18 27.01.18 ■
17 TR09 10.02.18 24.02.18 ■
17 TR10 31.03.18 14.04.18 ■

18 TR01 07.07.18 21.07.18 ♦

18 TR02 19.07.18 02.08.18 ♦

18 TR03 09.08.18 23.08.18 ♦

18 TR04 25.10.18 08.11.18 ♦

18 TR05 10.11.18 24.11.18 ♦

18 TR06 29.11.18 13.12.18 ♦

18 TR07 22.12.18 05.01.19 ★

18 TR08 17.01.19 31.01.19 ♦

18 TR09 14.02.19 28.02.19 ♦

18 TR10 30.03.19 13.04.19 ♦

■  voor programma, prijzen en voorwaarden  
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer  € 2.990
1-persoonskamer  € 3.650
kinderen <11 jaar € 2.090 ✿

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer  € 3.340
1-persoonskamer  € 3.990
kinderen <11 jaar € 2.190 ✿

✿  Prijs voor één kind jonger dan 11 jaar, dat de kamer 
deelt met twee volledig betalende volwassenen

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 301
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T H A I L A N D

Dag 1 BRUSSEL – BANGKOK

We vertrekken vanuit Brussel naar Bangkok.

Dag 2 BANGKOK 

‘s Morgens komen we aan in de internationale luchthaven van 

Bangkok. Voor de verwelkoming en de lunch rijden we naar het luxe-

hotel CHATRIUM RIVERSIDE. In de namiddag maken we een eerste 

verkennende boottocht op de Chao Praya- of Koningsrivier. We varen 

door de schilderachtige klongs van het stadsdeel Thonburi en zien 

hoe het dagelijkse leven van de Thai zich afspeelt langsheen de vele 

kanaaltjes. We varen naar Chinatown, waar we de imposante Gouden 

Boeddha in de Wat Traimit bewonderen. Daarna worden we terug 

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

Dag 3 BANGKOK 

Na het ontbijt is het opnieuw tijd voor een boottocht op de Chao 

Phraya-rivier, waar we ons verwonderen over de drukke bedrijvigheid 

aan beide rivieroevers. Van op de aanlegsteiger Tha Chang brengt 

een korte wandeling ons naar het meest sprookjesachtige tempel-

complex van Zuidoost-Azië. We banen ons een weg doorheen een 

doolhof van schitterende tempelgebouwen, die deel uitmaken van 

het unieke Koninklijk Paleis. Gouden pagodes en kleurrijke ‘prang’ 

koepels zijn typische uitingen van de Thaise architectuur. We wande-

len er langs het eigenlijke paleis, waar verschillende bouwstijlen tot 

een harmonieus geheel samengebracht werden. ‘s Middags varen we 

naar het Mandarin Oriental Hotel, dat meermaals tot beste hotel ter 

wereld werd genomineerd. We genieten van een Oosterse lunch. We 

bezoeken in de namiddag de imposante Wat Arun of Tempel van de 

Dageraad. Deze ‘prang’ of tempel met maïskolfvorm werd volledig 

versierd met keramiek. Het tempeldomein van Wat Pho imponeert 

elke bezoeker met zijn enorme liggende Boeddha, die volledig met 

bladgoud bedekt is. Tegen de late namiddag keren we terug naar het 

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

Dag 4 BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – NAKHORN PATHOM – AYUT-

THAYA

Na het ontbijt rijden we met de bus naar het 120 km verder gelegen 

plaatsje Damnoen Saduak, gekend als de grootste drijvende markt 

van Thailand. Bij aankomst stappen we over in smalle bootjes die ons 

naar de plaatselijke markt brengen. Hier zien we hoe, vanuit keurig 

volgestapelde houten bootjes, niet alleen allerlei exotische vruchten 

en groenten worden verhandeld, maar ook vis, vlees en bloemen. Na 

deze markttaferelen rijden we verder naar Nakhorn Pathom. De Phra 

Pathom die 120 m hoog boven de stad oprijst, wordt als een van de 

belangrijkste pelgrimsoorden van het land beschouwd. We lunchen in 

een lokaal restaurant. ’s Middags rijden we naar de oude, eerbied-

waardige tempelstad Ayutthaya. Naarmate we deze 14de-eeuwse 

hoofdstad naderen, zien we onderweg meerdere tempelcomplexen 

die duiden op een rijk cultureel verleden. We bezoeken de sfeervolle 

Wat Panang Choeng, genoemd naar het gigantische Boeddhabeeld 

en wandelen door de Wat Ratchaburana met zijn bijzondere Khmer-

invloeden. We dinerenen overnachten in het KANTARY HOTEL. (O,L,D)

Dag 5 AYUTTHAYA – SARABURI – SUKHOTHAI

Na het ontbijt wandelen we doorheen het uitgestrekte ruïnecomplex 

van de Wat Phra Sri Samphet, waar drie majestueuze graftempels om-

ringd worden door overblijfselen van de vroegere koningstempel. Per 

bus verlaten we de oude koningsstad en bereiken we Saraburi. In het 

boeddhistische klooster van Tham Krabok volgen drugsverslaafden uit 

alle delen van de wereld een onorthodoxe ontwenningskuur. Onder 

begeleiding van Thudongmonniken worden ze behandeld met een 

unieke combinatie van kruidentherapie en meditatie. In de Wat Phra 

Puttabath, een van de zes koninklijke tempels van het land, beklim-

men we de prachtig versierde ‘mondop’, waar een grote voetafdruk 

van Boeddha afgebeeld is. Na de lunch in een lokaal restaurant rijden 

we door een onmetelijk rijstland via Phitsanuloke naar Sukhothai. We 

dineren en overnachten in THE LEGENDHA HOTEL. (O,L,D)

Dag 6 SUKHOTHAI – CHIANG RAI

Na het ontbijt belanden we in de bakermat van de Thaise bescha-

ving: de 13de-eeuwse hoofdstad. Daar wandelen of fietsen we langs 

de uitgestrekte ruïnes, die tot de belangrijkste en best bewaarde 

cultuur-historische patrimonia van Azië behoren. Culturele en religi-

euze invloeden vanuit de geïndianiseerde culturen van de Khmer, 

het Srivijiaya-rijk en Sri Lanka vormden de voedingsbodem voor de 

ontwikkeling van de klassieke Thaise Sukhothai-kunstvormen. Een 

schitterend voorbeeld hiervan is de centraal gelegen koningstempel 

Wat Mahathat. Boeddhabeelden zijn er zo verfijnd dat ze op zich 

de meest zuivere en tijdloze uiting vormen van de boeddhistische 

filosofie. We lunchen in Sukhothai. Vervolgens rijden we door naar 

de stad Chiang Rai. We verblijven er in het luxueuze DUSIT ISLAND 

RESORT, rustig gelegen aan de oever van de Kok-rivier. We dineren 

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

Dag 7 CHIANG RAI: GOLDEN TRIANGLE 

Na het ontbijt rijden we met minibusjes naar Doi Tung, de meest 

noordelijk gelegen berg van Thailand en verblijfplaats van de inmid-

dels overleden prinses-moeder. Na een korte stop aan Doi Tung Royal 

Villa en Wat Phrathat Doi Tung dalen we af en genieten we van 

prachtige uitzichten over zowel Myanmar als Thailand. Loopgraven 

en de aanwezigheid van de militairen herinneren ons aan het opium- 

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Koninklijk paleis & tempels in Bangkok

Oude koningssteden Ayutthaya & Sukhothai

MINDER GEKENDE BEZOEKEN
Tham Krabok-ontwenningscentrum

EXCLUSIEVE BERGVOLKEREN
Bergstammenroute: Palaung- & Lahu-volkeren 

Ongerept Mae Hong Son

AFWISSELENDE ACTIVITEITEN
Bangkok per boot

Prachtige natuurwandelingen & olifantentocht

Per fiets of truck in Mae Hong Son

Fietstocht in Chiang Mai

VOLPENSION
Bij deelname aan de facultatieve Padoung-expeditie
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en drugsverleden. We lunchen in een lokaal restaurant. In de namid-

dag varen we met motorbootjes de brede Mekong-rivier op, die hier 

de natuurlijke grens vormt tussen drie landen: Thailand, Myanmar 

en Laos. Deze regio was voorheen de draaischijf van de handel in 

opium en zijn derivaten. In het Thaise gedeelte voerde de koninklijke 

familie jarenlang een relatief succesvolle campagne, waarbij papaver 

stelselmatig door alternatieve gewassen werd vervangen. Vlakbij het 

drielandenpunt bezoeken we het recente, maar reeds befaamde Hall 

of Opium-museum. Dit multimediaal museum informeert ons over de 

teelt van opium in de Gouden Driehoek, haar toepassingen en deriva-

ten en haar belangrijke rol in de koloniale geschiedenis van Zuidoost-

Azië en China. We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 8 CHIANG RAI – THATORN

Na het ontbijt rijden we in westelijke richting naar Thatorn, waarbij 

we prachtige bergstreken passeren en een bezoek brengen aan een 

nederzetting van de Akha, een van oorsprong Tibetaanse bergstam. 

Hun fascinerende hoofdtooi en zilveren sieraden onderscheiden hen 

van andere bergstammen. Daarna zetten we onze tocht door dit on-

herbergzaam gebied verder tot het Mae Kok River Village Resort, 

waar we lunchen. ’s Middags brengen we een bezoek aan twee origi-

nele bergstammen, die enkel door onze groepen worden bezocht. Zo 

begeven we ons per truck naar een nederzetting van de Palaung, een 

uit Myanmar afkomstig bergvolk. De Palaung-vrouwen dragen opval-

lende kleurige en gestreepte sarongs, waarop enkele zwarte gelakte 

katoenen bundels en een verzilverde gordel rusten. We maken een 

wandeling door hun weids opgetrokken dorp. Na deze belevenis zoe-

ken we een authentiek dorp van de Black Lahu op, die in hun zwarte 

kledij gemakkelijk te onderscheiden zijn van de andere bergvolkeren. 

Nadien rijden we terug naar Mae Kok. We dineren en overnachten in 

het MAE KOK RIVER VILLAGE RESORT. (O,L,D)

Dag 9 THATORN – CHIANG MAI

Na het ontbijt begeven we ons naar het olifantenkamp van Chiang 

Dao, waar we in een prachtige omgeving kennismaken met het groot-

ste zoogdier van Zuidoost-Azië. Na een interessante demonstratie 

over hoe olifanten worden opgeleid voor het werk in de teakwouden, 

volgt er een prachtige rit op de rug van een olifant. Hierna maken we 



T H A I L A N D
een aangename bamboerafting op de rustige Ping-rivier. Na de lunch 

in een lokaal restaurant zetten we onze weg verder naar Chiang 

Mai, waar we een 12-tal kilometer buiten de stad de steile Suthep-

berg oprijden tot aan de voet van het druk bezochte heiligdom. Een 

steile naga-trap van meer dan 200 treden leidt naar de 600 jaar 

oude Wat Phra That Doi Suthep. Het binnenhof van deze vermaarde 

tempel heeft een mooie gaanderij, met antieke Boeddhabeelden die 

de vergulde centrale chedi omringen. Bij helder weer hebben we van 

op het tempelterras een goed uitzicht over de vallei van Chiang Mai. 

Hierna rijden we naar de stad en nemen we onze intrek in de mooie 

kamers van het LE MERIDIEN HOTEL. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

4-DAAGSE ROOS VAN HET NOORDEN
Dag 10 CHIANG MAI 

We ontbijten en genieten van een vrije dag in Chiang Mai, ook wel 

Roos van het Noorden genoemd. We overnachten in het LE MERIDIEN 

HOTEL. (O)

Dag 11 CHIANG MAI

Na een heerlijk ontbijt en een vrije voormiddag bezoeken we ’s na-

middags de dierentuin van Chiang Mai, die te midden van een sub-

tropische begroeiing is ingeplant en een ruime afwisseling biedt van 

in- en uitheemse diersoorten. We overnachten in het hotel. (*) (O)

Dag 12 CHIANG MAI

Na het ontbijt en de vrije ochtend bezoeken we de Wat Chet Yot 

en de unieke Wat Umong buiten de stad. Dit vermaarde boeddhis-

tisch meditatieklooster gelegen in een bosrijke omgeving is uniek in 

Thailand door zijn tunnelconstructies. We overnachten in het hotel. 

(*) (O)

Dag 13 CHIANG MAI: LAMPHUN 

Na het ontbijt en de vrije morgen bezoeken we ’s middags  in Lamphun 

de Wat Haripoonchai. Deze tempel maakt deel uit van het mooiste 

en oudste tempelcomplex uit de Lanna-periode. Naast een eeuwen-

oude Birmaanse stoepa, maakt de 51 m hoge en met goud beklede 

chedi eveneens deel uit van dit tempelgeheel. ‘s Avonds genieten we, 

4-DAAGSE EXCLUSIEVE PADOUNG-EXPEDITIE

-  Iedereen kan deelnemen aan deze 4-daagse Padoung-
expeditie, gezien er geen bijzondere fysieke inspanningen 
worden gevraagd. Op dag 13 is er de keuze tussen een fysiek 
meer uitdagende natuurwandeling of een rustige wandeling in 
het centrum van Mae Hong Son.

-  We verblijven in een mooi resort, opgetrokken in typische 
Shan-stijl en gelegen in een natuurlijk kader.

-  Deze 4-daagse tocht verloopt op basis van volpension. 

-  Er is geen minimum aantal deelnemers vereist om deze ex-
cursie te laten doorgaan, waardoor je bij inschrijving zeker 
bent van deelname. Doordat meestal de volledige groep 
voor deze optie kiest, wordt deze expeditie telkens door de 
Nederlandstalige begeleiding vergezeld.

- Indien je wenst deel te nemen aan deze optionele tour, dien je 
dit bij inschrijving te vermelden. Op die manier kunnen tijdig de 
nodige reservaties gemaakt worden. Prijs: 15.000 THB per per-
soon, ter plaatse contant te betalen (prijs onder voorbehoud).

samen met de rest van de groep, van het afscheidsdiner in het schit-

terende decor van het prestigieuze Dhara Dhevi Hotel, gelegen even 

buiten de stad. Dit hotel is een mooi voorbeeld van traditionele Lanna-

architectuur. We overnachten in het LE MERIDIEN HOTEL. (*) (O,D)

(*) bezoeken met een Engelstalige, plaatselijke gids

OFWEL FACULTATIEF EN STEEDS GEGARANDEERD 
MET NEDERLANDSTALIGE BEGELEIDING:

in een lokaal restaurant. Vervolgens rijden we naar de 1600 m hoge 

Yot Doi en bereiken we, na een steile klim per truck, het dorp van 

de Stripe Meo-stam. Tijdens een wandeling langsheen de houten hui-

zen ontmoeten we de dorpelingen in hun traditionele zwarte kledij, 

versierd met uiterst fijn en kleurrijk borduurwerk. Daarna rijden we 

naar het charmante GOLDEN PAI & SUITE RESORT dat rustig gelegen 

is aan de oever van de Pai-rivier. We dineren en overnachten in het 

resort. (O,L,D)

Dag 11 MAE HONG SON: MAE LAE 

Na het ontbijt trekken we per fiets of met trucks, door het afwis-

selend berglandschap van deze nog ongeschonden provincie. Langs 

een bochtige weg bereiken we een prachtige vallei, waar warmwa-

terbronnen opborrelen. Van hieruit staat een hobbelige zandweg in 

verbinding met de afgezonderde leefgemeenschap van de Red Karen. 

Je kan kiezen voor een stevige natuurwandeling of meerijden met 

de truck, die het gezelschap volgt. De Red Karen emigreerden een 

aantal jaren geleden uit Myanmar en vestigden zich in deze prachtige 

bergstreek. Sommige vrouwen dragen nog hun roodkleurige kledij en 

zwart geweven rotanstrengen rond hun knieën. De oudere vrouwen 

sieren hun lang uitgerekte oorlellen met grote oorringen. Na de lunch 

aan de warmwaterbronnen brengen we een bezoek aan Mae Aw, een 

dorpje van de Kuomintang, vlakbij de grens met Myanmar. Onderweg 

passeren we de mooie Pasua waterval en een pittoresk dorpje van de 

Shan minderheid. Hierna keren we terug naar het hotel voor het diner 

en de overnachting. (O,L,D)

Dag 12 MAE HONG SON: KAYA & KAYAW

Na het ontbijt rijden we via her en der verspreide rijstvelden, vaak 

omringd door dichte begroeiing, tot aan de oever van de Pai-rivier. 

Hier stappen we over in motorboten en maken we een boottocht 

tussen de begroeide heuvels. Terreinwagens brengen ons vervolgens 

richting de Birmaanse grens, waarbij we typische Shan-dorpjes, die 

verscholen liggen in smalle valleien, passeren. In de grensstreek hou-

den we een picknicklunch. Verderop ligt het dorp van de Padoung-

bergstam. De Padoung-vrouwen zijn vooral gekend om hun giraffen-

nek, die tot 6 kg zware koperen ringen kan dragen. Deze zachte 

marteling wordt nog steeds uitgevoerd, zelfs jonge meisjes in het 

Dag 10 CHIANG MAI – MAE HONG SON

Na het ontbijt vertrekken we naar de luchthaven voor een binnen-

landse vlucht naar Mae Hong Son. Bij aankomst in dit landelijk pro-

vinciestadje aan de grens met Myanmar, genieten we van de lunch 

2 9 8



T H A I  R A M A

dorp zetten de traditie voort. Daarnaast dragen de vrouwen sierlijke 

enkel- en armringen. Naast het dorp heeft de enige Kayaw-bergstam 

in Thailand zich met enkele families gevestigd. Dit Birmaanse berg-

volk fascineert ons door de koperen ringen, die ze in trompetvorm 

onder hun knieën en rond hun enkels dragen. Tinnen oorbellen sie-

ren hun uitgerekte oorlellen. Verder treffen we hier af en toe leden 

van de zeldzame Kaya-bergstam aan, die door andere Birmaanse 

bergvolkeren ‘olifantenmensen’ genoemd worden. De Kaya-vrouwen 

zijn vooral herkenbaar aan de zwartgelakte katoenen bandjes, die 

ze in dikke pakken rond hun knieën vlechten. In hun lange oorlel-

len dragen ze eenvoudige, zilveren sieraden. Na deze onvergetelijke 

kennismaking rijden we terug naar het resort. We ervaren een typisch 

Shan-diner en overnachten in het resort. (O,picknicklunch,D)

Dag 13 MAE HONG SON – CHIANG MAI

We starten de dag met een heerlijk ontbijt. Wie van een fysieke uit-

daging houdt, kan kiezen voor een stevige natuurwandeling die ons 

in aanraking brengt met een kleine Lisu-gemeenschap, maar ook met 

de overweldigende fauna en flora van het subtropisch regenwoud. De 

wandeling duurt een drietal uur, dus stevige wandelschoenen zijn aan-

geraden. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan op verkenning in 

het centrum van het stadje Mae Hong Son, dat als provinciehoofdplaats 

een aparte sfeer uitstraalt. Dit gebied bleef lange tijd onder Birmaans 

gezag, waardoor de inwoners nu nog uitsluitend uit bergvolkeren en 

Shan bestaan. We wandelen er naar de serene Wat Chong Klang. Deze 

in hout opgetrokken tweelingtempel met eenvoudige versieringen 

ligt aan de oever van het dorpsmeer en is een typisch voorbeeld van 

Birmaanse tempelbouw. De terrasjes rond het meer nodigen uit voor 

een aperitiefje. Na de lunch in het resort, worden we overgebracht naar 

de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar Chiang Mai. We slui-

ten deze reis in stijl af met een heerlijk afscheidsdiner. We overnachten 

in het LE MERIDIEN HOTEL. (O,L,D)

OPMERKING
Tijdens deze Thai Rama-rondreis zijn we te gast in een welfare school. 
Dit onderwijsproject geeft aan kinderen van de bergstammen de mo-
gelijkheid om les te krijgen op school (bezoek niet mogelijk tijdens 
vakantieperiodes).

Dag 14 CHIANG MAI – BRUSSEL

Na het ontbijt maken we een aangename fietstocht doorheen het 

platteland net buiten de stad. We fietsen tussen rijstvelden, fruit-

plantages en enkele ruïnes van vroegere tempels. Mensen die niet 

wensen deel te nemen aan deze tocht, bezoeken in Lamphun de Wat 

Haripoonchai. We lunchen in het hotel. In de vooravond rijden we 

naar de luchthaven voor onze retourvlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



T H A I L A N D
BELANGRIJK OM WETEN HOTELS

Dag 2-3 BANGKOK 

CHATRIUM RIVERSIDE (nvt/°°°°°)

www.chatrium.com

Dag 4 AYUTTHAYA

KANTARY HOTEL (nvt/°°°°) 

www.kantarycollection.com

Dag 5 SUKHOTHAI

THE LEGENDHA HOTEL (nvt/°°°°) 

www.legendhasukhothai.com

Dag 6-7 CHIANG RAI

DUSIT ISLAND RESORT (nvt/°°°°) 

www.dusit.com

Dag 8 MAE KOK

MAE KOK RIVER VILLAGE RESORT (nvt/°°°+)

www.maekok-river-village-resort.com

Dag 9, (10-11-12) 13 CHIANG MAI 

LE MERIDIEN HOTEL (nvt/°°°°°)

www.lemeridienchiangmai.com

Dag 10-11-12 MAE HONG SON

GOLDEN PAI & SUITE RESORT (nvt/°°°+)

www.goldenpairesort.com

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Thailand / °=beoordeling ada

■  We brengen een uniek bezoek aan twee bergdorpen op dag 

8. Deze dorpen worden uitsluitend door onze groepen bezocht. 

■  Tijdens de maand april vieren de Thai hun nieuwjaarsfeest: het 

waterfestival. Hou er rekening mee dat de mensen elkaar nat 

maken en we dus nat kunnen worden. 

■  Het Thai Rama-programma laat ons kennismaken met het rijke cul-

turele erfgoed van Thailand, waarbij we de voornaamste historische 

plaatsen bezoeken en een waaier aan landschappen doorkruisen.

■  Wie interesse heeft in authentieke bergvolkeren kan facultatief 

deelnemen aan onze exclusieve 4-daagse Padoung-expeditie. 

Deze expeditie naar de nog vrijwel pure provincie Mae Hong 

Son wordt begeleid door onze Nederlandstige reisleid(st)er en is 

voor elke reiziger geschikt. De overnachtingen zijn comfortabel 

en de uitstappen staan open voor alle leeftijden. 

■  Voor wie deelneemt aan de facultatieve Padoung-expeditie, 

verloopt de volledige rondreis in volpension. Er worden Thaise 

gerechten aangeboden, die met westerse maaltijden worden 

afgewisseld.

■  Voor wie niet wenst deel te nemen aan deze Padoung-expeditie, 

voorziet het programma een 4-daags verblijf in de stad Chiang 

Mai, waar we gebruik maken van de diensten van een lokale 

Engelstalige gids. 

■  Wie wil, kan deze reis onder meer verlengen met een strand-

verblijf in Krabi (zie p.309). Aangezien de vluchten naar Krabi 

al rond het middaguur vertrekken, is het niet meer mogelijk om 

deel te nemen aan de lunch op dag 14 in Chiang Mai. 

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden georganiseerd.

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)

3 0 0



VERLENGINGEN

CHIANG MAI LE MERIDIEN HOTEL

PERIODE D S

01.07.18 - 15.11.18 € 85 € 170

16.11.18 - 10.02.19 € 100 € 200

11.02.19 - 30.04.19 € 85 € 170

INBEGREPEN

- 1 overnachting in Le Meridien hotel in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

- transfer hotel-luchthaven Chiang Mai: € 10 per traject

- excl. vlucht van/naar Chiang Mai 

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van deluxe 2-pers. kamer (D), 1-pers. kamer  

(S)

-  verlenging op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie



THA I L AND
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Bangkok

Khao Yai

Trang
Phuket Krabi

Khao Sok

THAILAND

Kanchanaburi

MYSTIEKE LOTUS
15-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 ML03 27.01.18 10.02.18 ■
17 ML04 24.02.18 10.03.18 ■
17 ML05 17.03.18 31.03.18 ■

18 ML01 11.10.18 25.10.18 ♦
18 ML02 24.11.18 08.12.18 ♦
18 ML03 31.01.19 14.02.19 ♦
18 ML04 28.02.19 14.03.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 309

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 3.990
1-persoonskamer: € 4.950
kinderen <11 jaar: € 2.490 ✿

✿  Prijs voor één kind jonger dan 11 jaar, dat de kamer 
deelt met 2 volledig betalende volwassenen

3 0 3



T H A I L A N D

Dag 1 BRUSSEL – BANGKOK

We vertrekken vanuit Brussel naar Bangkok. 

Dag 2 BANGKOK

We komen aan in de luchthaven van Bangkok en nemen de transfer 

naar het vijfsterrenhotel CHATRIUM RIVERSIDE. We lunchen in het 

hotel. In de namiddag maken we een eerste verkennende boottocht 

op de Koningsrivier. We varen door de schilderachtige klongs van 

het stadsdeel Thonburi en zien hoe het dagelijkse leven van de Thai 

zich afspeelt langsheen de vele kanaaltjes. We varen naar Chinatown 

waar we de gouden Boeddha in de Wat Traimit kunnen bewonderen. 

Daarna rijden we naar het hotel voor het diner en de overnachting. 

(L,D) 

Dag 3 BANGKOK

Na het ontbijt varen we opnieuw de Chao Praya -rivier op naar de 

aanlegplaats in Tha Chang. Een korte wandeling brengt ons naar 

het meest sprookjesachtige tempelcomplex van Zuidoost-Azië. 

We banen ons een weg doorheen een doolhof van schitterende 

tempelgebouwen, die deel uitmaken van het unieke Koninklijk 

Paleis. Gouden chedis en kleurrijke prangs tonen zich hier als 

schitterende uitingen van Thaise architectuur. Het eigenlijke 

paleis combineert verschillende bouwstijlen tot een harmonieus 

geheel. We genieten van een Oosterse lunch in het restaurant van 

het beroemde Oriental hotel. We bezoeken in de namiddag de 

imposante Wat Arun of Tempel van de Dageraad. Deze ‘prang’ of 

tempel met maïskolfvorm werd volledig versierd met keramiek. 

Het tempeldomein van Wat Pho imponeert elke bezoeker met 

zijn enorme liggende Boeddha, die volledig met bladgoud bedekt 

is. Tegen de late namiddag keren we terug naar het Chatrium 

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

Dag 4 BANGKOK – KANCHANABURI

Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar de provincie Kanchanaburi, 

zowel bekend om haar historische verleden uit WO II als om haar 

prachtige natuurparken. Kort voor de middag nemen we onze in-

trek in het ROYAL RIVER KWAI RESORT & SPA. Na de lunch in het 

hotel maken we een wandeling doorheen de Hell Fire Pass, een 

passage die door de geallieerde krijgsgevangenen onder het juk van 

de Japanners uitgehouwen werd voor de aanleg van de zogenaamde 

dodenspoorweg. Daarna maken we een boottocht doorheen de on-

geschonden natuur langs de Kwairivier. Bepaalde passages van de 

spoorlijn zijn op houten stellingen tegen onmogelijk steile rotswan-

den aangebracht. Ook stoppen we aan de oorlogsbegraafplaats in 

het stadje en aan de brug over de Kwai. Deze brug, of in elk geval 

de indrukwekkende replica die opgetrokken werd in Sri Lanka, werd 

wereldberoemd dankzij de film ‘The Bridge over the River Kwai’. We 

dineren en overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 5 KANCHANABURI

Na het ontbijt brengen we deze voormiddag een bezoek aan Elephant 

World, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de Thaise 

olifanten. We maken fruitmanden klaar die de olifanten in de namid-

dag als feestelijke maaltijd aangeboden krijgen. Hier grijpen we onze 

unieke kans om samen met de dieren te baden in de rivier. Na de 

lunch in een lokaal restaurant maken we een stevige junglewandeling 

door Erawan Falls Nationaal Park naar de prachtige watervallen met 

hun zeven terrassen. De watervallen zouden lijken op Erawan, de 

driekoppige witte olifant uit de hindoemythologie. Het nationaal park 

is ook een waar paradijs voor vogelliefhebbers. Hierna keren we terug 

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

Dag 6 KANCHANABURI – AYUTTHAYA – KHAO YAI NATIONAL PARK

Na het ontbijt vertrekken we per bus naar de oude, eerbiedwaardige 

tempelstad Ayutthaya. Tijdens ons bezoek aan deze 14de-eeuwse 

hoofdstad passeren we meerdere tempelcomplexen die duiden op 

een rijk cultureel verleden. We wandelen doorheen het uitgestrekte 

ruïnecomplex van de Wat Phra Sri Samphet, waar drie majestueuze 

graftempels het centrale gedeelte van de koningstempel omringen. 

Na de lunch bezoeken we de sfeervolle Wat Panang Choeng, ge-

naamd naar het gigantische Boeddhabeeld. Hierna zetten we onze 

tocht verder naar Khao Yai, het oudste nationaal park van Thailand. 

Het centrale heuvelachtige deel van het park bestaat uit tropisch, 

vochtig, altijdgroen regenwoud waar een grote variëteit aan wurg-

vijgen, mossen, epifyten, stekelige rotanpalmen, delicate varens en 

veelkleurige mossen voorkomt. We dineren en overnachten in THE 

ROMANTIC RESORT & SPA. (O,L,D)

Dag 7 KHAO YAI NATIONAL PARK

Na het ontbijt trekken we de laaglandjungle in vanuit het hoofdkwar-

tier van het nationaal park. In deze weelderige vegetatie bewonderen 

we speelse makaken en neushoornvogels en met een beetje geluk 

zien we gibbons in de bomen. We wandelen naar de meest spec-

taculaire waterval in het park, waar we genieten van een lekkere 

picknicklunch. In de namiddag zetten we onze tocht verder naar een 

mooie karstgrot waar bij het vallen van de avond tot één miljoen 

insectenetende vleermuizen uitvliegen: een opmerkelijk schouwspel. 

We dineren en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 8 KHAO YAI NATIONAAL PARK – BANGKOK – PHUKET – KHAO SOK

Na het ontbijt rijden we terug richting de hoofdstad Bangkok waar 

we na een korte snacklunch een binnenlandse vlucht nemen naar 

Phuket. Bij aankomst nemen we de transfer naar Khao Sok waar 

we inchecken in KHAO SOK BOUTIQUE CAMP. Khao Sok Nationaal 

Park herbergt een van de oudste ongerepte regenwouden van onze 

planeet met een enorme biodiversiteit, uitgestrekte grottenstelsels 

en met vegetatie begroeide karstrotsen. Wetenschappers nemen 

BLIKVANGERS
Kanchanaburi en de brug over de rivier Kwai

Natuurpracht van Khao Yai & afwisselende wandeltochten

Ongerept Khao Sok

Kanotocht in de wondermooie Baai van Phang Nga

ORIGINELE NATUURREIS
Subtropisch regenwoud 

Mangrove

Karststeenformaties

Tropische eilanden

VOLPENSION
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T H A I L A N D
aan dat het unieke karakter van deze oerbossen ongeveer 160 mil-

joen jaar geleden ontstond onder invloed van de platentektoniek, 

de drastische klimaatwijzigen, erosie en een opeenhoping van sedi-

menten. We dineren en overnachten in het resort. (O,snacklunch,D)

Dag 9 KHAO SOK NATIONAAL PARK

Na het ontbijt gaan we vandaag een hele dag op ontdekking in het 

nationaal park. We verkennen in de voormiddag de omgeving van 

het Cheow Lan meer waar we met een typische lokale boot op zoek 

gaan naar tekenen van leven in de dichte bebossing. Het 165 km² 

grote meer, dat bezaaid is met majestueuze kalkbergen die uit het 

wateroppervlak naar boven rijzen, is ontstaan door de aanleg van de 

Rajiaprabha Dam. We hebben ook de tijd om even te kajakken en 

een verfrissende duik te nemen in het water van het stuwmeer. We 

genieten van de lunch in een drijvend restaurant en brengen in de 

namiddag een bezoek aan de indrukwekkende grotten met stalag-

mieten en stalactieten die we bereiken langs een junglepad. Hierna 

keren we terug naar het resort voor het diner en de overnachting. 

(O,L,D)

Dag 10 KHAO SOK – KRABI

We maken ons klaar voor een vroeg ontbijt vooraleer we vertrekken 

voor een stevige jungletrekking. Gibbons en brillangoeren laten zich 

gemakkelijk spotten terwijl ze slingeren tussen de hoge woudreuzen 

met hun indrukwekkende plankwortels. Wat opvalt, is de diversiteit 

aan lianen en vijgenbomen die een belangrijke bron van voedsel 

vormen voor veel dieren in het woud, zoals de prachtig gekleurde 

neushoornvogels. Na de lunch nemen we de transfer richting Krabi 

waar we verblijven in de kamers van het mooie THE BEYOND RESORT 

& SPA. We dineren en overnachten in het resort. (O,L,D) 

Dag 11 KRABI: DE BAAI VAN PHANG NGA

Met een stevig ontbijt achter de kiezen, schepen we vandaag in voor 

een boottocht door de baai van Phang Nga, een van de mooiste 

baaien ter wereld. Het eindeloze natuurschoon van groen begroeide 

bergwanden en steile kliffen die de eilanden bestrijken, spreekt 

tot de verbeelding. Rond de karstformaties merken we de fiere 

Brahmaanse wouw, kleurrijke ijsvogels, pitta’s en zwarte aalschol-

vers op. Ook is dit het enige gebied in Thailand waar we de ‘dugong’ 

of zeekoe aantreffen. De willekeurig verspreide rotsige eilanden her-

bergen ook kleine lagunes. Dat ontdekken we als we met de hulp 

van kanoroeiers doorheen grotten tot in adembenemende verborgen 

lagunes worden gebracht. We lunchen aan boord. Natuurlijk is er 

ook nog even tijd om te ontspannen of te snorkelen op een verlaten, 

tropisch strandje op een van de eilandjes voor de kust van Krabi. Na 

deze onvergetelijke ervaring gaan we terug naar het hotel voor een 

heerlijk diner. We overnachten in het resort. (O,L,D)

Dag 12 KRABI – TRANG

Na het ontbijt nemen we een kijkje achter de schermen van een 

rubberplantage en trekken we op bedevaart naar de eigenaardige 

Tijgertempel, een grottempel met een excentrieke kluizenaar. Hier 

nemen we een duik in het kristalheldere warme water van de ’crystal 

pool’. De avontuurlijke reizigers onder ons kunnen op zoek gaan naar 

de bron. Deze paradijselijke plek is een echt pareltje. Hierna rijden 

we verder naar Trang. Deze provincie aan de Andamanse zee heeft 

alle troeven van het zuiden, maar dan zonder de toeristische drukte 

van andere badplaatsen. We dineren en overnachten in het prachtige 

ANANTARA SI KAO RESORT (O,L,D)

Dag 13 TRANG

Na het ontbijt varen we door de mangroves en verkennen we het 

kustgebied van Trang. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis aan 

volksverhalen. Vroeger vonden zeerovers en communistische rebel-

len hier een schuilplaats in de vele grotten en spelonken die deze 

kalksteenformaties rijk zijn. We brengen een bezoek aan een typisch 

dorp van de zeezigeuners. We genieten van onze snacklunch. In de 

namiddag ontdekken we de fascinerende fauna en flora van het 

mangrovewoud. Deze unieke biotoop herbergt otters en reptielen, 

maar ook schuttersvissen en snavelbekjes. De luchtwortels van man-

groveplanten zijn bestand tegen zout water en verzamelen slib rond 

zich om terrein te winnen op de zee. De wenkkrabben lijken ons toe 

te zwaaien en we merken ook modderkruipers op. Dit eigenaardige 

ecosysteem, verscholen tussen hoge karststeenrotsen, straalt een pa-

radijselijke rust uit. Na deze boeiende ervaring keren we terug naar 

het resort waar we dineren en overnachten. (O,L,D)

3 0 6



M Y S T I E K E  L O T U S

3 0 7



T H A I L A N D

HOTELS

Dag 2-3 BANGKOK 

CHATRIUM RIVERSIDE (nvt/°°°°°) 

www.chatrium.com

Dag 4-5 KANCHANABURI

ROYAL RIVER KWAI RESORT & SPA (nvt/°°°) 

www.royalriverkwai.com

Dag 6-7 KHAO YAI

THE ROMANTIC RESORT & SPA (nvt/°°°+)

www.romanticresortandspa.com

Dag 8-9 KHAO SOK 

KHAO SOK BOUTIQUE CAMP (nvt/°°°)

www.khaosokboutiquecamp.com

Dag 10-11 KRABI 

THE BEYOND RESORT & SPA (nvt/°°°°)

www.katagroup.com/beyond-krabi

Dag 12-13 TRANG 

ANANTARA SI KAO RESORT (nvt/°°°°°)

www.anantara.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Tijdens deze rondreis ligt het accent vooral op de natuurparken 

en de zee in de zuidelijke provincies van Thailand.

■  Tijdens de rondreis zijn alle maaltijden inbegrepen. Er worden 

Thaise maaltijden aangeboden, die met westerse gerechten 

worden afgewisseld.

■  Iedereen met een normale tot goede fysieke conditie en mobiliteit 

en een voorliefde voor de natuur is geschikt voor deze rondreis.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Thailand / °=beoordeling ada

Dag 14 TRANG – KRABI – BRUSSEL 

Na het ontbijt krijgen we tijdens een vrije dag de gelegenheid om nog 

wat na te genieten van het strand en de voorzieningen van het hotel. 

We lunchen in het hotel. In de namiddag vertrekken we per bus naar 

de luchthaven van Krabi voor onze retourvlucht naar Brussel. (O,L)

Dag 15 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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M Y S T I E K E  L O T U S

VERLENGINGEN

BANGKOK CHATRIUM RIVERSIDE

PERIODE D S

01.07.18 - 31.03.19 € 60 € 120

INBEGREPEN

-  1 overnachting in Chatrium Riverside in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  transfer hotel-luchthaven Bangkok: €45 per traject

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard (rivierzicht) 2-pers. kamer (D), 

1-pers. kamer (S) 

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie

KRABI THE BEYOND RESORT & SPA

PERIODE D S

01.07.18 - 31.10.18 € 70 € 140

01.11.18 - 31.03.19 € 80 € 160

INBEGREPEN

-  1 overnachting in The Beyond Resort & Spa in kamer met ontbijt

BELANGRIJK

-  transfer hotel-luchthaven Krabi: € 45 per traject

- excl. vlucht van/naar Krabi

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van een deluxe (zeezicht) 2-pers. kamer (D), 

1-pers. kamer (S)

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid

-  bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie
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USA

Denver

Rapid City
BuffaloCodyYellowstone NP

Grand Teton NP

Salt Lake City

Arches NP

Monument Valley

Grand Junction

Grand Canyon

Bryce Canyon
Zion NP

COLTS AND CANYONS
19-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 US01 11.07.18 29.07.18 ★
18 US02 22.08.18 09.09.18 ♦
18 US03 05.09.18 23.09.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 12 | max. 18

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.480
1-persoonskamer: € 11.690

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 9.990
1-persoonskamer: € 12.290
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U S A

Dag 1 BRUSSEL – DENVER

We vertrekken vanuit Brussel naar Denver. Bij aankomst rijden we 

naar het WESTIN DENVER DOWNTOWN HOTEL, waar we dineren en 

overnachten. (D) 

Dag 2 DENVER – RAPID CITY 

Na het ontbijt verkennen we de hoofdstad van de staat Colorado. 

Denver ligt 1.600 m boven de zeespiegel en wordt ook wel Mile High 

City genoemd. In 1850 trokken boeren en goudzoekers naar de stad 

om er in de Rocky Mountains op zoek te gaan naar zilver en goud. 

Te voet gaan we op verkenning door deze aangename stad die een 

Europese uitstraling heeft. We rijden naar de luchthaven voor onze 

binnenlandse vlucht naar Rapid City. Na het diner, overnachten we in 

HAMPTON INN RAPID CITY. (O,D)

Dag 3 RAPID CITY: BADLANDS NATIONAL PARK

Na ons heerlijk ontbijt brengen we een bezoek aan Mount Rushmore 

National Memorial. Beeldhouwer Gutzon Borglum hakte hier samen 

met 400 werknemers de hoofden van vier Amerikaanse presidenten 

(George Washington, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt en Abraham 

Lincoln) uit in een granieten bergwand op een hoogte van 45 m. 

De uitkijkterrassen bieden een prachtig zicht op dit ingenieus werk. 

Hierna rijden we naar Badlands National Park, een landschap dat 

gekenmerkt wordt door talloze geulen, steile heuvelruggen, diepe 

kloven en grillig gevormde, kleurrijke toppen en spitsen. De naam 

‘Badlands’ komt van de Indianen en pelsjagers die het gebied zo 

noemden, omdat het een lastige hindernis was op hun route. We 

maken enkele wandelingen doorheen dit eroderende landschap. We 

dineren en overnachten dan in het hotel. (O,D)

Dag 4 RAPID CITY – BUFFALO

Na het ontbijt rijden we richting het kleine dorpje Buffalo, maar eerst 

stoppen we in het typische wildwestdorpje Deadwood. Ooit trokken 

legenden en legioenen naar dit dorp op zoek naar fortuinen. Bekende 

figuren zoals Wild Bill Hickok en Seth Bullock, Calamity Jane en Poker 

Alice lieten hier hun sporen achter en maakten Deadwood legenda-

risch. We kuieren doorheen de straten van dit historische dorp en 

nemen een kijkje in het Historic Franklin hotel. Onze volgende stop 

houden we bij een 265 m hoge monoliet van vulkanisch gesteente 

die te midden van glooiende heuvels staat: Devils Tower National 

Monument. We maken een wandeling rondom dit indrukwekkende 

gesteente. Na een dag vol boeiende en nieuwe ontdekkingen dineren 

we in een lokaal restaurant. Daarna rijden we naar het HAMPTON INN 

& SUITES HOTEL, waar we overnachten. (O,D) 

Dag 5 BUFFALO – CODY

Met een stevig ontbijt achter de kiezen maken we een prachtige 

rit doorheen Bighorn National Forest. De Bighorn Mountains vormen 

een bergketen met de meest diverse landschappen: van weelderige 

graslanden tot alpenweiden en kristalheldere meren, van golvend 

heuvelland tot steile bergwanden en diepe dalen. We rijden verder 

naar het stadje Cody, dat ons zo terugbrengt naar de tijd van de 

cowboys en indianen. Cody heet ook wel ‘Buffalo Bill Cody’. Dit 

stadje is beroemd door zijn spectaculaire landschappen, boeiende 

geschiedenis en het Buffalo Bill Historical Center. We brengen een 

bezoek aan dit museum van wereldklasse, waar we meer te weten 

komen over het leven van William F. Cody, beter gekend als Buffalo 

Bill. We dineren in een lokaal restaurant in de stad en overnachten in 

THE CODY HOTEL. (O,D)

Dag 6 CODY – YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Vandaag trekken we na het ontbijt naar Yellowstone National Park; 

het eerste natuurgebied dat werd uitgeroepen tot nationaal park. We 

vinden er de grootste vulkaan ter wereld. In deze wondere wereld 

komt magma uit de aardmantel dicht aan de oppervlakte. Duizenden 

warmwaterbronnen ontstaan er naast hete modderputten, kleur-

rijke kalkterrassen en een grote verscheidenheid aan fumarolen. 

Daarnaast biedt het nationaal park ook veel natuurschoon zoals 

besneeuwde bergtoppen, magnifieke meren en rivieren vol forellen. 

Op vele plaatsen in Yellowstone herinneren dode bomen aan de grote 

bosbrand van 1988. Tot op de dag van vandaag zien we de gevolgen 

van deze brand en hoe de natuur zich, zonder tussenkomst van de 

mens, probeert te herstellen. We rijden het park binnen via de ooste-

lijke ingang, Lake Country, en maken een stop aan Yellowstone Lake. 

Daar genieten we van onze picknicklunch. Yellowstone Lake is met 

ongeveer 735 km² een van de grootste bergmeren ter wereld. Op 

de bodem van dit meer wellen hete bronnen en onderwatergeisers 

op. Het grootste zoetwaterreservoir van de VS trekt niet alleen de 

aandacht van vele mensen, maar is ook een toevluchtsoord voor tal-

loze soorten watervogels. Vooral Upper Geyser Basin is spectaculair. 

Hier ligt namelijk de Old Faithful, een gloeiend hete geiser die grote 

hoeveelheden water en waterdamp tot op een enorme hoogte spuit. 

Het fenomenale Yellowstone National Park herbergt de helft van 

alle geisers in de wereld. We dineren en overnachten in de CANYON 

LODGE & CABINS in het nationaal park. (O,picknicklunch,D)

Dag 7 YELLOWSTONE NATIONAL PARK

Na het ontbijt brengen we een volledige dag door in het park. De 

Grand Loop Road leidt ons doorheen het hele park. De weg brengt 

ons onder andere naar Mammoth Hot Springs. Daar zien we hoe 

honderden warmwaterbronnen glinsterend witte terrassen van kalk-

NATIONALE PARKEN
Historisch Badlands Nationaal Park

Kleurige warmwaterbronnen en ontstuimige geysers in 

Yellowstone Nationaal Park

Unieke bergketen Grand Teton Nationaal Park

Buitenaardse landschappen in Bryce Canyon Nationaal Park

Geologische hoogstandjes in Zion Nationaal Park

Legendarische uitzichten in Grand Canyon Nationaal Park

Natuurlijke rotsbogen in Arches Nationaal Park

PRACHTIGE NATUUR
Verblijf aan de Coloradorivier in Moab

Rafting op de Snakerivier

CULTURELE HOOGTEPUNTEN
Openbare kunst in Denver

Mount Rushmore National Memorial

Historisch dorp Deadwood

Buffalo Bill Historical Center

Mormonenstad Salt Lake City

De Anazasi en Navajo-indianen
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steenformaties opbouwen. In het hete water groeien algen, bacteriën 

en mineralen die samen voor een verrassend kleurenpallet zorgen. 

Bij Canyon Village stort het groene rivierwater over de rand van een  

370 m diepe ravijn. De canyon is eigenlijk een geiserbekken uitge-

sleten door de Yellowstone rivier. Door het hete, zuurhoudende water 

uit de talloze warme bronnen is de canyon erg onderhevig aan erosie. 

Hierdoor wordt de kloof nog steeds dieper. In het park spreiden we 

ons dekentje voor een heerlijke picknick. Yellowstone National Park is 

niet alleen een bundeling van natuurkrachten, maar is ook een van de 

grootste wildparken van de VS. Ontmoetingen met bizons en wapiti’s 

komen geregeld voor. Met een beetje geluk komen we oog in oog te 

staan met dikhoornschapen, muildieren, beren, wolven en elanden. 

We dineren en overnachten in de lodge. (O,picknicklunch,D)

Dag 8 YELLOWSTONE NATIONAL PARK – GRAND TETON NATIONAL PARK 

– JACKSON

Na het ontbijt verlaten we dit majestueuze park en rijden we door 

naar een van de mooiste bergketens in de Verenigde Staten: die van 

het Grand Teton National Park. Hier torenen magnifieke pieken van 

meer dan 4.200 m hoog uit boven de weidse vlakte. Drie opvallende 

bergtoppen, Grand Teton, Middle Teton en South Teton rijzen uit bo-

ven alle andere. Het ijskoude water van de gletsjermeren weerkaatst 

de schoonheid van deze scherpe, kale pieken. We rijden naar de 

oever van de Snakerivier voor een rafting. Dobberend over de kalme 

stroom komen we helemaal tot rust in deze wondermooie omge-

ving. We kijken toe hoe pelikanen, reigers en arenden sierlijk door de 

lucht zweven. Daarna kuieren we rond in het gezellige Jackson Hole 

waar we ook dineren. We overnachten in HAMPTON INN BY HILTON 

JACKSON HOLE. (O,D)

Dag 9 JACKSON – SALT LAKE CITY 

Na het ontbijt zetten we koers richting Utah, en overschrijden daarbij 

de staatsgrenzen met Wyoming en Idaho. Deze langere rit brengt 

ons naar Salt Lake City, wat ook wel het Vaticaan van de mormonen 

wordt genoemd. We genieten van onze picknicklunch. Onze eerste 

halte wordt het indrukwekkende Great Salt Lake, een zoutwatermeer 

met een oppervlakte van 5.100 km². Zoals vele andere zoutmeren 

heeft het meer geen afvloeiing naar zee, waardoor het zoutgehalte 

enorm hoog is. Na dit bezoek begeven we ons naar de stad, waar 

prachtig onderhouden grasperken en parken een gevoel van ruimte 

creëren. De stadsplanning werd destijds door haar stichter volledig 

ondergeschikt gemaakt aan de religieuze gebouwen. Zo geldt Temple 

Square als het symbolische hart van de mormonenreligie. Op dit plein 

staat een immense, uit granietblokken opgetrokken tempel die met 

zijn zes identieke torens de stad domineert. We dineren in een lokaal 

restaurant en overnachten in het DOUBLETREE SUITES BY HILTON 

SALT LAKE CITY. (O,picknicklunch,D)

Dag 10 SALT LAKE CITY – BRYCE CANYON NATIONAL PARK

Na een heerlijk ontbijt vertrekken we op ontdekkingstocht naar 

Bryce Canyon, een uniek natuurfenomeen. Kleurrijke, surrealis-

tische rotspieken, natuurlijke bruggen en bogen, balancerende 

rotsen en kliffen maken van deze canyon een fantasiewereld voor 

geologen en natuurliefhebbers. Paiute-indianen, die eeuwenlang in 

dit gebied woonden, beschouwen de opmerkelijke landschapsvor-

men van dit gebied als een deel van hun scheppingsgeschiedenis. 

Even voor aankomst in het nationaal park rijden we doorheen Red 
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Canyon, waar we al een voorsmaakje krijgen van de natuurpracht 

die we vandaag en morgen mogen verwachten. Onze eerste halte 

is Bryce Canyon. Bij het afdalen in de kloof laten we ons verrassen 

door het boeiende kleurenspel. We maken een pittige wandeling 

langs verbazingwekkende uitzichten en rotsformaties. In onze 

lodge genieten we van een lunch. ‘s Avonds dineren we in een 

typisch Amerikaanse ‘barn’; een grote, omgebouwde schuur met 

westernmuziek en vooral veel fun! We overnachten in het BEST 

WESTERN BRYCE CANYON GRAND HOTEL. (O,L,D)

Dag 11 BRYCE CANYON NATIONAL PARK – ZION NATIONAL PARK

Bij goed weer staan we vroeg op om de zonsopgang boven Bryce 

Canyon te kunnen meepikken. Ontelbare rotspilaren of ‘hoodoos’ 

lijken als het ware vuur te vatten door de eerste stralen van de 

opkomende zon. Na dit prachtige schouwspel keren we terug naar 

het hotel voor het ontbijt. Vervolgens rijden we langs het Dixie 

National Forest richting Zion National Park, een van de belangrijkste 

hoogtepunten uit de Grand Circle Tour. We rijden het park binnen via 

de bijzonder mooie Zion-Mt. Caramel Highway en worden meteen 

verrast door de kleurige vertoning van beige en rode afzettingsge-

steenten. In dit park vinden we een ontzagwekkende afwisseling 

aan rotsformaties en landschappen: van gestreepte rotsblokken, 

gladde koepels en diepe kloven en ravijnen tot plateaus en steil 

oprijzende zandsteenmonolieten en hellingen. Het landschap ont-

stond 200 miljoen jaren geleden toen het Colorado Plateau door een 

verschuiving in de aardkost omhoog rees. Hierdoor werd de bedding 

van de Colorado- en de Virginrivier steeds dieper uitgeslepen. De 

warmgekleurde Navajo-zandsteen werd gehouwen en langzaam ver-

vormd door de eroderende werking van wind en water. Geologisch 

gezien is Zion met zijn acht verschillende gesteentelagen een waar 

unicum. Vandaag wordt de canyon nog steeds verder uitgeslepen 

door de Virginrivier. We dineren en overnachten in de ZION LODGE. 

(O, picknicklunch,D)

Dag 12 ZION NATIONAL PARK – HORSESHOE BEND – GRAND CANYON 

NATIONAL PARK 

Na het ontbijt vertrekken we richting Page naar Lake Powell. Dit 

meer is ontstaan door de bouw van de Glen Canyon Dam. We ma-

ken een stop aan Horseshoe Bend. Deze gigantische bocht heeft 

zich gevormd in lagen van Navajo-zandsteen die miljoenen jaren 

oud zijn en is een van de meest spectaculaire hoefijzervormige 

bochten uit de natuur. Na de lunch maken we een fantastische 

boottocht door de smalle, kleurrijke en gebeeldhouwde kloven 

van het lagere eind van Lake Powell. En dan... rijden we naar een 

van de indrukwekkendste voorbeelden van erosie ter wereld: de 

Grand Canyon. Vrijwel alle gesteenten die ooit in de kloof lagen, 

werden weggevoerd door de Coloradorivier. Geologen breken zich 

het hoofd over hoe de Colorado in een schijnbaar onmogelijke 

krachttoer is geslaagd. Hij heeft zich een weg gebaand door het 

Kaibab Plateau, een hoogvlakte van ruim 900 m. Dat terwijl ri-

vieren normaal gezien om hoog gelegen gebieden heen stromen 

en niet dwars erdoor. Aangezien de canyon zo immens groot is, 

verkennen we hem vanop de South Rim. Tijdens de rit erheen 

worden we al getrakteerd op enkele fenomenale panorama’s. Na 

deze fantastische dag genieten we van ons diner en reizen we 

naar de BEST WESTERN PREMIER GRAND CANYON SQUIRE INN, 

waar we overnachten. (O,L,D)

Dag 13 GRAND CANYON NATIONAL PARK 

Vandaag starten we de dag met een heerlijk ontbijt. Bij helder weer 

is een facultatieve helikoptervlucht boven dit natuurwonder een echte 

aanrader. Vandaag hebben we een hele dag om de Grand Canyon in 

al zijn glorie te verkennen. Onbegrensde uitzichten wisselen elkaar 

af en de canyon toont ons zijn enorme grandeur wanneer we er een 

stukje in afdalen. We dineren en overnachten in het hotel. (O,D)

OPMERKING
Liefhebbers kunnen deelnemen aan een facultatieve helikoptervlucht 
over de Grand Canyon. Prijs: ongeveer 295 USD per persoon, ter 
plaatse te betalen (prijs onder voorbehoud). Wie wenst deel te ne-
men aan deze optionele excursie, dient dit bij inschrijving te melden. 
De vlucht is echter steeds onder voorbehoud van de weersomstandig-
heden. Deze helikoptervlucht duurt ongeveer 45 minuten en voert 
ons van de helikopterbasis over de East & North Rim. 

Dag 14 GRAND CANYON NATIONAL PARK – MONUMENT VALLEY – 

KAYENTA

Na het ontbijt rijden we naar het imposante Navajo Nations 

Monument Valley. Dit gebied, een Anasazi-vindplaats, ligt op grond-

gebied van de Navajo-indianen en wordt ook door hen beheerd. 

Onder begeleiding van een Navajo-indiaan maken we een jeeptocht 

doorheen dit onwezenlijke landschap, waar grillige monolithische 

rotsen zich scherp aftekenen tegen de horizon. De Navajo-indianen 

zijn trots op hun land en leven volgens eigen regels en gewoonten. 

We bezoeken hun typische woningen, ‘hogans’ genaamd waar een 

Navajo-vrouw haar spintechnieken toont. Tijdens de contacten met 

de Navajo ervaren we hoe sterk het gemeenschapsgevoel primeert. 

Respect voor wijsheid en spiritualiteit vormen een belangrijk gege-

ven in hun maatschappij. Na deze verrijkende ervaring genieten we 

van een typisch Navajodiner. We overnachten in de HAMPTON INN 

KAYENTA. (O,picknicklunch,D)

Dag 15 KAYENTA – MOAB 

Na het ontbijt vertrekken we richting Moab. Dit ingedutte plaatsje 

werd gesticht door mormoonse zendelingen die er de Ute-indianen 

probeerden te bekeren. Met zijn pittoreske rotsformaties en majes-

tueuze landschappen was dit de ideale omgeving om westerns zoals 

Once Upon a Time in the West & Indiana Jones and the Last Crusade 

op te nemen. Onderweg maken we een korte stop in Dead Horse 

Point State Park, waar het immense uitzicht over de Coloradorivier 

en Canyonlands National Park ons verrast. Daarna rijden we naar de 

RED CLIFFS LODGE, die prachtig gelegen is aan de Coloradorivier. We 

dineren en overnachten de lodge. (O,D) 

Dag 16 MOAB: ARCHES NATIONAL PARK 

Vandaag brengen we na ons ontbijt onze dag door in Arches National 

Park. Met zijn zalmkleurige bogen of ‘arches’, pinakels, spitsen en 

rotsen zorgt dit park voor een verrassend nieuw landschap in het 

Colorado Plateau. Dit 310 km² grote woestijnpark herbergt meer dan 

tweeduizend natuurlijke rotsbogen. Door een toevallig samenspel van 

ligging, geologie en watererosie komen er voortdurend nieuwe bogen 

bij. Zo treffen we in het park bogen aan in alle mogelijke stadia, 

vanaf het ontstaan tot het instorten. Na onze picknicklunch maken 
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we mooie wandelingen doorheen het park, op weg naar speciale rots-

formaties zoals Balanced Rock, Double Arch en Delicate Arch. Daarna 

keren we terug naar de lodge. Wie wil, kan optioneel nog een leuke 

tocht te paard maken in het gezelschap van een van de cowboys. 

Even voor het diner strekken we de benen om te gaan aperitieven. 

We wandelen naar de Castle Creek Winery en genieten er van een 

wijnproeverij. We overnachten in de lodge. (O,picknicklunch,D)

Dag 17 MOAB – GRAND JUNCTION – DENVER 

Voor we deze prachtige streek verlaten, genieten we eerst nog van 

een lekker ontbijt. Wij rijden richting Colorado National Monument, 

ontdekt door John Otto die er in 1907 te paard aankwam. Hij was een 

natuurliefhebber en onmiddellijk in de ban van de indrukwekkende 

rotsformaties en de kloof. Hij besloot wandelpaden en uitkijkpunten 

aan te leggen en zorgde er later voor dat dit een beschermd gebied 

werd. We bezoeken dit prachtige gebied met immense panoramische 

uitzichten. Hierna trekken we naar de luchthaven van Grand Junction 

voor onze terugvlucht naar Denver. We dineren en overnachten in het 

WESTIN DENVER DOWNTOWN HOTEL. (O,D)

Dag 18 DENVER – BRUSSEL 

We genieten van het ontbijt en wat vrije tijd in de stad vooraleer 

we naar de luchthaven rijden voor onze terugkeer naar Brussel. (O)

Dag 19 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 1,17 DENVER 

THE WESTIN DENVER DOWNTOWN (****/°°°°)

www.westindenverdowntown.com

Dag 2-3 RAPID CITY 

HAMPTON INN RAPID CITY (****/°°°+)

hamptoninn3.hilton.com

Dag 4 BUFFALO

HAMPTON INN & SUITES (***+/°°°)

hamptoninn3.hilton.com

Dag 5 CODY

THE CODY HOTEL (***+/°°°)

www.thecody.com

Dag 6-7 YELLOWSTONE 

CANYON LODGE & CABINS (****/°°°+)

www.yellowstonenationalparklodges.com

Dag 8 JACKSON

HAMPTON INN BY HILTON JACKSON HOLE (****/°°°+)

hamptoninn3.hilton.com

Dag 9 SALT LAKE CITY

DOUBLETREE SUITES BY HILTON SALT LAKE CITY (****/°°°)

www3.hilton.com

Dag 10 BRYCE CANYON

BEST WESTERN BRYCE CANYON GRAND HOTEL (***/°°°)

www.brycecanyongrand.com

Dag 11 ZION

ZION LODGE (***/°°°)

www.zionlodge.com

Dag 12-13 TUSAYAN

BEST WESTERN PREMIER GRAND CANYON SQUIRE INN (***/°°°)

www.grandcanyonsquire.com

Dag 14 KAYENTA

HAMPTON INN KAYENTA (****/°°°+)

hamptoninn3.hilton.com

Dag 15-16 MOAB

RED CLIFFS LODGE (****/°°°°)

www.redcliffslodge.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Het accent van deze rondreis ligt volledig op het bezoeken van de 

verschillende nationale parken. Door hun sterk wisselende natuur 

geven ze een mooi beeld van de uitzonderlijke natuurgebieden 

van West-Amerika. Wij reizen in totaal door vijf staten: Colorado, 

South Dakota, Wyoming, Utah en Arizona. Een bezoek aan deze 

gebieden vraagt om langere verplaatsingen per bus. De landschap-

pen zijn uniek en vormen dan ook een integraal onderdeel van de 

reis. Daar waar mogelijk nemen we voor de grote afstanden een 

binnenlandse vlucht.

■  Wildlife komt spijtig genoeg niet à la carte en kunnen we bijgevolg 

nooit garanderen.

■  We kiezen zoveel mogelijk voor hotels en lodges die geïntegreerd 

zijn in de natuur, zodat we ten volle kunnen genieten van deze 

onvergetelijke ervaring. De accommodaties zijn zorgvuldig geselec-

teerd en ideaal gelegen voor excursies.

■  Tijdens deze reis maken we heel wat prachtige wandelingen. Aan-

gepaste kledij en wandelschoenen met profiel zijn dus een absolute 

must. Deze wandelingen werden zorgvuldig geselecteerd, zodat ie-

dereen met een goede conditie en mobiliteit eraan kan deelnemen.

■  Er is geen visum vereist voor deze rondreis. De ESTA-aanvraag moet 

wel vooraf  online worden ingevuld. Deze kost is niet inbegrepen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen.

■  Doordat we vaak door afgelegen gebieden rijden en er niet altijd 

degelijke restaurants voorhanden zijn in de nationale parken, wor-

den er ook picknicklunches voorzien. 

■  De service tips bij maaltijden in de USA zijn niet vrijblijvend en 

maken een wezenlijk deel uit van de kost. Ze bedragen 15-20% en 

zijn inbegrepen bij de maaltijden van ons programma.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

(*= officiële categorie USA /°= beoordeling ada)
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INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



V I E TNAM
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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
 van t.e.m.
17 VT05 30.01.18 15.02.18 ■
17 VT06 20.02.18 08.03.18 ■
17 VT07 13.03.18 29.03.18 ■

18 VT01 10.07.18 26.07.18 ♦

18 VT02 09.10.18 25.10.18 ♦

18 VT03 30.10.18 15.11.18 ♦

18 VT04 20.11.18 06.12.18 ♦

18 VT05 15.01.19 31.01.19 ♦

18 VT06 19.02.19 07.03.19 ♦

18 VT07 19.03.19 04.04.19 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20 

REISTIP! 
Verleng je rondreis met een individueel strandverblijf 
in Thailand, zie p. 301 of p. 309

■  voor programma, prijzen en voorwaarden 
zie brochure 2017 - 2018

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.750
1-persoonskamer: € 5.675
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V I E T N A M

Dag 1 BRUSSEL – HO CHI MINH STAD

We vertrekken vanuit Brussel naar Ho Chi Minh-stad.

Dag 2 HO CHI MINH STAD

We komen aan in Tan Son Nhat, de internationale luchthaven van Ho 

Chi Minh-stad. Deze snel ontwikkelende stad heeft een tumultueuze 

geschiedenis achter de rug. Ze heeft Khmer-wortels, maar werd in 

de 16de eeuw door de Vietnamezen ingenomen. De Fransen kwa-

men hier midden 19de eeuw en besloten Saigon tot hoofdstad van 

Cochin-Chine te verheffen. Een eeuw later kwamen de Amerikanen 

en in 1975 de Noord-Vietnamezen. Na een korte periode van strak 

communisme werden de teugels weer wat losser gelaten, wat leidde 

tot een enorme bloei. We rijden verder naar het CARAVELLE HOTEL. 

We genieten er van een heerlijke lunch alvorens we op verkenning 

gaan in de stad. In de namiddag vinden we sereniteit in de taoïsti-

sche tempel van de Jade Keizer. In de Chinese Cholon-wijk, steeds 

bruisend van activiteit, maken we vervolgens een rondrit per fietstaxi 

of tuktuk. Tijdens een korte wandeling doorheen de koloniale wijk, 

brengen de geuren en kleuren ons onmiddellijk in de Indochinese 

sfeer. We dineren in een lokaal restaurant en overnachten in het 

hotel. (L,D)

Dag 3 HO CHI MINH STAD – CU CHI 

Na het ontbijt rijden we naar het tunnelcomplex van Cu Chi. Het 

Noord-Vietnamese Bevrijdingsleger legde hier in samenwerking met 

grote delen van de bevolking, een verbazingwekkende ondergrondse 

basis aan die zich uitstrekte tot onder de Amerikaanse basis. Tunnels 

met een totale lengte van bijna 300 km en soms verscheidene 

verdiepingen diep, vormden een netwerk van commandoposten, 

woonverblijven, veldhospitalen, keukens, vergaderruimtes en zelfs 

wapenateliers. Een deel van het ondergrondse systeem is voor het 

publiek geopend, dus banen we ons een weg doorheen dit labyrint 

met zaklantaarns. Zo ervaren we hoe de dorpelingen zich jarenlang 

hebben schuilgehouden in onmenselijke levensomstandigheden. We 

lunchen in de stad. In de namiddag wandelen we door het oude ko-

loniale centrum van Ho Chi Minh. Het voormalige presidentieel paleis 

is het symbool voor de hereniging in 1975. De ondergelegen bun-

kers herbergen nog de volledige apparatuur die het Zuid-Vietnamese 

regime gebruikte voor oorlogsoperaties. Het oude stadstheater, het 

vroegere stadhuis en het koloniale postgebouw zijn stille getuigen 

van ‘la Perle de l’Orient’ of het mondaine Saigon van weleer. Vol 

verwondering gaan we op in de bruisende straattaferelen. ‘s Avonds 

praten we na over onze indrukken tijdens het diner in de stad. We 

keren terug naar het hotel voor onze overnachting. (O,L,D)

Dag 4  HO CHI MINH STAD – BEN TRE – CAN THO

Na het ontbijt rijden we richting Ben Tre, de toegangspoort tot de 

machtige Mekongdelta. Net buiten de stad in een landelijk dorpje 

staan de fietsen op ons te wachten en fietsen we gezapig doorheen 

de dorpjes, rijstvelden, fruitboomgaarden en over de wirwar van ka-

naaltjes en riviertjes. Op een van deze kleine riviertjes omzoomd met 

nipa-palmen maken we een leuk boottochtje in een kleine ‘sampan’. 

We stoppen tijdens onze fietstocht hier en daar om beter kennis te 

maken met de plaatselijke bevolking, we proeven van de vele fruit-

soorten die hier weelderig groeien en genieten van een glaasje vers 

geperst suikerrietsap. Na de lunch varen we vanaf het lokale restau-

rant met een grotere boot via de waterwegen van de delta tot in de 

stad My Tho, waarbij we allerlei economische activiteiten kunnen ob-

serveren op en langs de oevers. We rijden verder naar Can Tho, waar 

we onze intrek nemen in het stijlvolle VICTORIA CAN THO RESORT. 

We genieten van het sfeervolle kader van ons verblijf. Na het diner 

kunnen liefhebbers nog vertoeven in de gezellige bar. (O,L,D)

Dag 5 CAN THO

We worden vroeg gewekt voor een originele ontbijtcruise op een 

prachtig omgebouwde rijstbark. In het ochtendlicht bereiken we de 

drijvende markt van Cai Rang. Deze eeuwenoude markt vindt plaats 

op het water en is een van de grootste in de regio. Handelaars kopen 

en verkopen er producten van boeren die hun kleurrijke koopwaar 

aan lange bamboestokken hangen om ze aan te prijzen. Kriskras 

varen we doorheen deze sfeervolle markt om er de gezellige be-

drijvigheid gade te slaan. We stappen over in kleinere bootjes en 

mengen ons in de gezellige drukte van dit handelskluwen. Langs 

de waterkant zoeken we ook een familie op die rijst tot noedels 

verwerkt. ‘s Nachts starten ze al met de arbeidsintensieve voorberei-

dingen. Zo kan overdag het zonlicht optimaal benut worden voor het 

droogproces van het rijstpapier. We lunchen in het hotel. Wat vrije 

tijd geeft ons de mogelijkheid om ten volle te genieten van het in 

koloniale stijl opgetrokken hotel en al zijn faciliteiten. We dineren en 

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

Dag 6 CAN THO – HO CHI MINH STAD – HUE 

Na het ontbijt rijden we terug naar Ho Chi Minh-stad. Hier lunchen 

we. In de luchthaven van Ho Chi Minh-stad schepen we in voor een 

vlucht naar Hue. Als voormalig keizerlijke hoofdstad van Vietnam, 

geniet Hue nog steeds een ‘speciale’ status. De Verboden Stad en 

zijn vele keizerlijke mausolea aan de oevers van de Parfum-rivier 

gaan hand in hand met de vele pagodes en monnikenkloosters in 

de heuvels errond. Bij aankomst worden we overgebracht naar het 

ORIGINELE EXCURSIES
Mekong-delta per privéboot

Drijvende markt van Cai Rang

Boeiende driedaagse bergstammentocht

Cruise per Chinese jonk in Halong

HOOGTEPUNTEN 
Ho Chi Minh-stad & haar oorlogsverleden

Ontbijtcruise in Can Tho

Keizerlijke stad Hue 

Hoi An: oudste stadje van Zuidoost-Azië

Cham-cultuur in My Son

Charmant Hanoi: stad van meren

Nostalgie: de Victoria trein 

Hooggebergte & Sapa

Baai van Halong

Frans koloniale architectuur 

Authentieke markten

EXCLUSIEVE HOTELS

VOLPENSION

3 2 0



PILGRIMAGE VILLAGE BOUTIQUE RESORT & SPA. We dineren en over-

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

Dag 7 HUE

Na het ontbijt beginnen we onze dag met een leuke tocht per fiets-

taxi doorheen deze charmante stad. Hue oefent een grote aantrek-

king uit op intellectuelen en kunstenaars en is ook een levendige 

studentenstad. Dat merken we als we ons een weg banen met de 

fietstaxi tussen de vele (motor)fietsen langsheen de door bomen 

overschaduwde boulevards. Vervolgens gaan we op verkenning in 

de Citadel. De 10 km lange ommuring herbergt de Keizerlijke Stad 

met daarin de purperen Verboden Stad, die destijds uitsluitend 

toegankelijk was voor de keizerlijke familie. Hoewel meerdere 

paviljoenen door bombardementen werden vernield, blijven er toch 

nog prachtige gebouwen over. Er werden al heel wat gebouwen 

gerestaureerd, bij andere gebouwen is het herstel nog volop bezig, 

maar we krijgen al een goed beeld van hoe de keizerlijke stad 

er ooit in al haar glorie uitzag. We lunchen in de stad. Met een 

“drakenboot” varen we op de Parfum-rivier stroomopwaarts het 

heuvelland in. Hier bezoeken we de Thien Mu-pagode. Deze 21 

m hoge pagode is een van de mooiste van Vietnam en samen 

met de Citadel het officiële symbool van de stad. Hier maken we 

kennis met het monnikenleven. De monniken van Thien Mu staan 

bekend om hun sterk geestelijk en soms controversieel politiek en-

gagement. We varen nadien stroomafwaarts op de Parfum-rivier en 

keren terug naar het hotel. Wie wil kan nog een mooie wandeling 

maken in de omgeving of genieten van de faciliteiten die het hotel 

te bieden heeft. We dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 8 HUE – HOI AN

Na het ontbijt maken we deze ochtend kennis met het mausoleum 

van keizer Minh Mang, de tweede en meest confucianistische keizer 

van zijn dynastie. Vervolgens rijden we naar het Khai Dinh paleis, dit 

keizerlijke paleis is nog helemaal doordrongen van het excentrieke 

karakter van deze keizer. Met de vele trappen, terrassen en het 

interieur van aardewerkscherven, is deze tombe een van de indruk-

wekkendste van het land. Nadien bekijken we het voor Azië toch 

wel kenmerkende Kung Fu. Oorspronkelijk ontstaan in China, werd 
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in Hue door de voormalige Nguyen-keizers een eigen Kung Fu-stijl 

ontwikkeld, die de erewacht tot geduchte krijgers maakte. Vandaag 

wordt deze stijl aan jonge Vietnamezen aangeleerd en beoefenen 

boeddhistische monniken deze sport dagelijks. Enkele van hen geven 

ons een demonstratie van de gevechtskunsten. Bij het bekijken van 

de verschillende technieken met stokken, dolken en zwaarden, zijn 

we onder de indruk van hun lenigheid en discipline. Onderweg naar 

Hoi An rijden we langs overvloedig begroeide bergflanken en klimt 

de weg naar de 400 m hoge Wolkenpas. Deze pas was tijdens de 

hele geschiedenis van het land steeds van groot strategisch belang. 

Als het weer meezit, krijgen we van hieruit een prachtig zicht over 

de baai van Danang. Dit was in 1965 de eerste landingsplaats van 

het Amerikaanse leger. We lunchen onderweg. Daarna zetten we 

onze tocht verder langs de Marmerbergen tot in het pittoreske stadje 

Hoi An. We dineren en overnachten in het VICTORIA HOI AN BEACH 

RESORT & SPA, mooi gelegen aan de witte zandstranden van de 

Zuid-Chinese zee. (O,L,D)

Dag 9 HOI AN

Na het ontbijt stappen we, als het weer het toelaat, aan de oevers 

van de Thu Bon-rivier in lokale bootjes en varen we naar het schil-

derachtige dorpje Hoi An. Onderweg zien we de plaatselijke vissers 

aan het werk. Dit stadje herbergt de ongeschonden en traditionele 

architectuur van Chinese, Japanse en Vietnamese huizen waarvan 

de meeste wel twee eeuwen oud zijn. Tijdens een wandeling door-

heen de autovrije, gezellige en sfeervolle straatjes bezoeken we 

een authentiek koopmanshuis, de bekende Japanse overdekte brug 

en een van de vele Chinese sociëteitstempels, namelijk Phuoc Kien 

Hall. Ook de plaatselijke markt mag niet ontbreken. We lunchen 

in Hoi An. De namiddag is voorbehouden voor ontspanning in Hoi 

An, waar we de vele steegjes kunnen ontdekken en het intensieve 

leven rond de oevers van de rivier kunnen bewonderen. De vele 

gezellige en authentieke handelshuizen bieden een wirwar van 

mooie kunstige souvenirs aan. Hier worden onder andere prachtige 

beeldhouwwerken, de alomtegenwoordige lampions en op maat 

gemaakte zijden jurken verhandeld. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 10 HOI AN – HANOI 

Na het ontbijt rijden we naar My Son. Deze stad was meer dan tien 

eeuwen lang het religieuze en culturele centrum van het Champa-

koninkrijk. Naast Bagan (Myanmar), Sukhothai (Thailand) en 

Angkor (Cambodja) maakte het deel uit van de grote monarchieën 

van Zuidoost-Azië. Deze enigmatische en door Unesco beschermde 

site wordt omringd door haar dualistische beschermende elementen 

van water en bergen. De site verbergt een tiental tempelcomplexen, 

die vooral gewijd waren aan de heersende godkoningen. Hoewel vele 

architectonische meesterwerken door Amerikaanse bombardementen 

werden verwoest, tonen de overgebleven tempels nog de hoog-

staande cultuur van de Cham-beschaving. Na de lunch bezoeken we 

het Cham-museum in Danang onderweg naar de luchthaven. Nadien 

nemen we een binnenlandse vlucht van Vietnam Airlines naar de 

hoofdstad Hanoi. Lange lanen omzoomd met hoge bomen en prach-

tige oude koloniale gebouwen geven Hanoi haar bijzondere sfeer en 

maken van deze stad een van de aangenaamste hoofdsteden van 

Zuidoost-Azië. We dineren en overnachten in het INTERCONTINENTAL 

HANOI WESTLAKE HOTEL (O,L,D)

Dag 11 HANOI – SAPA (NACHTTREIN)

Na het ontbijt wandelen we via het paradeplein voorbij het Ho Chi 

Minh-mausoleum, waar de grote leider opgebaard ligt, en vervolgen 

we onze weg naar de duizend jaar oude Eén-Pilaar-pagode, sierlijk 

opgetrokken tenmidden van een vijver. We bezoeken de interessante 

literatuurtempel, gewijd aan de filosoof Confucius. We genieten 

van de lunch in de stad. In de namiddag wandelen we  door de 

oude binnenstad, we kuieren door steegjes die genoemd werden 

naar de producten die hier werden verkocht, zoals de Mandsteeg, 

Rijstnoedelsteeg of de Papiersteeg. De bekendste is de Zijdesteeg of 

Hang Dao, waar in koloniale tijden een tram doorheen reed. In de 

late namiddag wonen we een typische voorstelling van het populaire 

waterpoppentheater bij, een geliefde vrijetijdsbesteding van de lokale 

bevolking. We keren terug naar het hotel, waar we een aantal ka-

mers ter beschikking hebben om ons op te frissen waarna we dineren 

in de stad. Na het diner rijden we naar het treinstation voor onze rit 

naar Sapa aan boord van de Victoria Express Train. Deze luxueuze 

trein werd speciaal gebouwd door het Victoria-hotel om reizigers op 

een comfortabele manier naar Sapa te brengen. (O,L,D)

Dag 12 SAPA: TAVAN 

In de vroege ochtend komen we aan in Lao Cai, het grensdorp met 

China. Er wacht ons nog een rit naar het bergoord Sapa. Onderweg 

krijgen we al een eerste indruk van de kleurrijke landschappen en 

afwisselende bergdorpen die Sapa omringen. Bij aankomst in het 

VICTORIA SAPA RESORT & SPA genieten we eerst van een lekker ont-

bijt. Tijdens ons verblijf in dit kleurrijke bergdorpje genieten we volop 

van de uiterst gezellige sfeer. De oude Franse villa’s dateren nog uit 

de tijd dat deze plaats populair was als vakantieoord van de Franse 

residenten. Het koelere klimaat op 1600 m hoogte en de prachtige 

omgeving nodigen uit tot een bezoek aan talrijke minoriteiten die 

sinds eeuwen in deze regio verblijven. We brengen een bezoek aan 

het lokale marktgebeuren en kuieren doorheen de straatjes. Na de 

lunch in het hotel maken we een mooie wandeling tussen de rijst-

DE KINDEREN VAN BAN VUONG

Er wonen in Vietnam zeker 54 etnische minoriteiten. De Kinh is veruit de grootste bevolkingsgroep die we er terugvinden. Het zijn vooral 
de meer geïsoleerde bergvolkeren die in grote mate hun eigen culturele entiteit en tradities zorgvuldig wisten te bewaren. De Dao (spreek 
uit: Zao) vormen een van de grootste minoriteiten in het hoge noorden van het land. De legende wil dat de voorvader van de Dao een 
grote vijfkleurige hond was, Ban Vuong, die ooit een belangrijke vijandige generaal doodde. Als beloning mocht hij met een mooie prinses 
huwen die hem 12 kinderen baarde. Deze kinderen zijn de voorouders van de 12 verschillende Dao-groepen. De Dao-vrouwen gaan 
gekleed in een schitterende mantel versierd met prachtig borduursel waarin de vijf kleuren van de heilige hond verwerkt zitten, om de 
legende te gedenken. Haar en wenkbrauwen worden bij de vrouwen afgeschoren ter gelegenheid van hun huwelijk en hun kale voorhoofd 
wordt ingesmeerd met was. Nadien wordt een rode tulband rond hun hoofd gebonden.
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terrassen en ontmoeten we een aantal bergvolkeren, waaronder de 

zwarte Hmong, die met hun sobere indigokledij het talrijkst aanwe-

zig zijn. De Hmong zijn een zeer onafhankelijke bevolkingsgroep, 

met een lange overlevingsgeschiedenis tegen de dominantie van de 

Chinezen. Wat verderop ontmoeten we de Zay-minderheid met hun 

kleurrijke Chinese bloezen, die hun geniale expertise bij de aanleg 

van nieuwe rijstterrassen aanbieden aan naburige volkeren. In de late 

namiddag keren we terug naar Sapa. We dineren en overnachten in 

het hotel. (O,L,D)

Dag 13 SAPA: MUONG KHUONG  

Na een vroeg ontbijt rijden we door een prachtig gebied met bizar ge-

kloofde kalkstenen kegels, die omgeven worden door indrukwekken-

de bergen. In Muong Khuong begeven we ons tussen een verschei-

denheid van bergstamvolkeren. Op deze authentieke en kleurrijke 

bergstammenmarkt ontmoeten we onder andere Gebloemde Hmong, 

Nung, Zo, Zay, Tay en tal van andere etnische groepen. Jonge meisjes 

zijn prachtig uitgedost als teken dat ze op zoek zijn naar een partner. 

Na dit levendige schouwspel nemen we onze picknicklunch. In de 

namiddag reizen we terug richting Sapa. We stoppen nog even in Lao 

Cai, waar we de bedrijvigheid aan de grenspost met China waarne-

men. We dineren en overnachten in het hotel. (O,picknicklunch,D)

Dag 14 SAPA – MA TRA – TA PHIN – HANOI 

Na het ontbijt rijden we richting de dorpjes Ma Tra en Ta Phin, waar 

we een pittige natuurwandeling maken naar de nederzettingen van 

de Zwarte Hmong en de Rode Dao. De Zwarte Hmong bezetten het 

hogere land, waarop ze smalle terrasvormige rijstvelden bouwen ter-

wijl de Rode Dao grote en vlakke velden bewerken rond het centrum 

van de vallei. De Rode Dao zijn vooral gekend om hun indrukwek-

kende rode hoofddeksels. Gehuwde vrouwen epileren meestal hun 

wenkbrauwen om hun status aan te geven. Ze zijn meesters in het 

vervaardigen van prachtig gedecoreerde rode hoofddoeken, sjaals en 

borduursels. We genieten van een lunch in een lokaal restaurant voor 

we in de namiddag terugrijden van Sapa naar Hanoi. Bij aankomst in 

Hanoi dineren en overnachten we in het INTERCONTINENTAL HANOI 

WESTLAKE HOTEL (O,L,D)

Dag 15 HANOI – HALONG 

Na het ontbijt maken we ons klaar voor ons vertrek naar de kust. In 

de baai van Halong ligt ongetwijfeld een van de mooiste en meest 

mystieke zeelandschappen ter wereld. We schepen in voor een origi-

nele cruise aan boord van een Chinese jonk en genieten van de lunch. 

Eenmaal op zee wisselen onwezenlijke rotsformaties van talrijke met 

groen begroeide kalksteenformaties elkaar af in een ongekende 

pracht. Wie een beetje avontuurlijk is aangelegd kan facultatief en 

onder begeleiding van een instructeur de baai verkennen per kajak. 

We ontdekken een gebied met ongeveer tweeduizend eilanden in de 

bekende Golf van Tonkin, met grotten en prachtige witte stranden. 

Tijdens het diner bewonderen we het wisselende kleurenspel van een 

onvergetelijke zonsondergang over de baai. We overnachten aan 

boord. (O,L,D)

Dag 16 HALONG – HANOI – BRUSSEL

Na een boeiende zonsopgang meren we na het ontbijt aan vlakbij 

een verborgen lagune waar we met kleine roeibootjes een kijkje gaan 

nemen. We blijven genieten van de verbluffende natuurpracht die ons 

omringt voor we terug aan wal gaan. We lunchen in de stad. Daarna 

worden we overgebracht naar de luchthaven voor onze vlucht van 

Hanoi naar Brussel. (O,L)

Dag 17 BRUSSEL 

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 2-3 HO CHI MINH STAD

CARAVELLE HOTEL (*****/°°°°°) 

www.caravellehotel.com

Dag 4-5 CAN THO  

VICTORIA CAN THO RESORT (****/°°°°)

www.victoriahotels.asia 

Dag 6-7 HUE 

PILGRIMAGE VILLAGE BOUTIQUE RESORT & SPA (*****/°°°°)

www.pilgrimagevillage.com

Dag 8-9 HOI AN

VICTORIA HOI AN BEACH RESORT & SPA (****/°°°°)

www.victoriahotels.asia

Dag 10, 14 HANOI - NIEUWE KEUZE 

INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE HOTEL (*****/°°°°°)

www.ihg.com

Dag 11 HANOI - SAPA - HANOI  

VICTORIA EXPRESS TRAIN (nvt/nvt)

www.victoriahotels.asia

Dag 12-13 SAPA  

VICTORIA SAPA RESORT & SPA (****/°°°°)

www.victoriahotels.asia

Dag 15 HALONG BAY 

CHINESE JONK (nvt/nvt)

BELANGRIJK OM WETEN

■  Aan boord van een gerestaureerde Chinese Jonk maken we een 

prachtige cruise in de Baai van Halong. We kunnen het schitte-

rende zeelandschap bewonderen vanop het zonnedek of vanuit 

de lounge. 

■  We verblijven drie dagen nabij de Chinese grens, waar we niet alleen 

kennis maken met de mooiste landschappen van Vietnam, maar ook 

met de authentieke cultuur van de talrijke etnische minderheden.

■  Deze rondreis verloopt op basis van volpension. Doordat er tijdens 

de dagexcursies niet altijd degelijke restaurants voorhanden zijn, 

worden soms ook picknicklunches voorzien. 

■  Op dag 11 nemen we de comfortabele en gezellig ingerichte Vic-

toria Express Train. We overnachten in de slaapcompartimenten, 

die telkens per vier personen gedeeld worden. Beddengoed is 

voorzien. 

■  Doordat de wegen in Vietnam smal zijn en het verkeer er erg druk 

is, nemen we binnenlandse vluchten voor grote afstanden.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kun-

nen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al het 

mogelijke wordt dan gedaan om het programma zo nauwkeurig 

mogelijk te volgen. Aangezien de binnenlandse luchtvaartmaat-

schappijen zich niet altijd strikt aan hun vluchtschema’s houden, 

bestaat de kans dat er vertragingen ontstaan of dat de reisroute 

moet worden aangepast. 

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen die 

over een normale conditie en mobiliteit beschikt, kan deelnemen 

aan alle excursies en wandelingen die worden voorzien.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Vietnam / °=beoordeling ada

VERLENGINGEN

Verleng je rondreis met een individueel strandverblijf in Thailand, zie 

p. 301 of p. 309. Prijzen op aanvraag.
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Scan en ontdek onze
aanbiedingen!

T R O I  V A  D A T

INBEGREPEN

■  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 15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Visumkosten en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)
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Z IMBABWE  & 
CHOBE
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Bulawayo

Johannesburg

Matopos NP

Hwange NP

Victoria Falls

Kasane

Chobe NP

ZIMBABWE

BOTSWANA

DE ROUTE VAN HET IVOOR
13-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 ZW01 20.06.18 02.07.18 ♦
18 ZW02 19.09.18 01.10.18 ★
18 ZW03 31.10.18 12.11.18 ♦
18 ZW04 22.04.19 04.05.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 6 | max. 12

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 7.840
1-persoonskamer: € 8.840

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 8.290
1-persoonskamer: € 9.290
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Z I M B A B W E  &  C H O B E

Dag 1 BRUSSEL – BULAWAYO

We vertrekken vanuit Brussel naar Bulawayo.

Dag 2 JOHANNESBURG – BULAWAYO – MATOPOS NATIONAAL PARK 

We komen aan in Bulawayo.  Na het vervullen van de douanefor-

maliteiten wacht ons een transfer van ongeveer 45 minuten naar 

het Matopos Nationaal Park, waar we drie nachten in het bijzondere 

CAMP AMALINDA zullen verblijven. We genieten van een late lunch in 

de lodge, gevolgd door een natuurwandeling. (L,D)

Dag 3 MATOPOS NATIONAAL PARK

Vandaag vertoeven we de hele dag in en rond Matopos Nationaal 

Park, een van de kleinere, maar meest interessante parken van 

Zimbabwe, met dramatische rotslandschappen en beboste valleien. 

Het intrigerende landschap van balancerende rotsblokken op granie-

ten kopjes ontstond drie miljard jaar geleden, toen de nog vloeibare 

rotsen in verschillende fases onder grote druk naar boven werden 

geduwd. Daarna gaven wind, regen en temperatuurverschillen het 

landschap zijn huidige vorm. De overhangende rotsen en grotten 

werden door de San of Bosjesmannen gebruikt als schuilplaats: de 

vele rotsschilderingen zijn hiervan de stille getuigen. Het is een van 

de weinige gebieden ter wereld die al 40.000 jaar ononderbroken 

worden bewoond. Cecil John Rhodes, stichter van Rhodesië, koos 

Matopos als zijn laatste rustplaats. Zijn begraafplaats, bekend als 

‘World’s View’, biedt een ongelofelijk panorama. Het park huisvest 

ook een relatief groot aantal luipaarden en meer dan 50 soorten 

roofvogels, waaronder de zwarte arend. Ook zebra’s, giraffen, 

impala’s, gnoes, wrattenzwijnen, klipdassen enzovoort worden 

regelmatig waargenomen. Witte en zwarte neushoorns werden 

succesvol opnieuw geïntroduceerd. We overnachten in de lodge. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 4 MATOPOS NATIONAAL PARK – BULAWAYO – MATOPOS NATIO-

NAAL PARK

Na het ontbijt rijden we naar Bulawayo en vandaar naar de ruïnes 

van Khami die zich ongeveer 22 km verder bevinden. Deze ruïnes 

zijn Unesco Werelderfgoed en dateren uit de 15de en 16de eeuw. 

Khami was de hoofdstad van de Torwa dynastie, die opkwam na de 

ineenstorting van Great Zimbabwe. Khami Ruins National Monument 

bestaat uit een complexe serie van in steen gebouwde platformen 

en muren. Het monument kan onderverdeeld worden in het ‘Hill 

Complex’ enerzijds en de omliggende platformen met hutjes ander-

zijds. De muren getuigen van een groot vakmanschap. Ze werden 

gebouwd zonder mortel en gedecoreerd met patronen in V- en 

dambordvorm. Na een verzorgde picknicklunch reizen we terug naar 

Bulawayo, de hoofdstad van Matabeleland en de tweede stad van 

Zimbabwe. Bulawayo, dat oorspronkelijk de vestiging van een lokale 

koning was, kwam na een bloedige strijd in 1894 in handen van de 

Britten. Al gauw werd het een aantrekkingspool voor goudzoekers, 

handelaars en kolonisten. De koloniale invloed is nog steeds zicht-

baar in de brede lanen en Victoriaanse gebouwen. Een lokale gids 

neemt ons mee op een stadswandeling langs enkele goed bewaarde 

oude pubs en vertelt ons het verhaal van de vele fortuinzoekers. 

Een van de indrukwekkendste gebouwen is de Bulawayo Club, een 

‘gentlemen’s club’ die tot op vandaag naar aloude Britse traditie 

functioneert. We keren terug naar onze lodge voor ons diner en de 

overnachting. (O,picknicklunch,D)

Dag 5 MATOPOS NATIONAAL PARK – HWANGE NATIONAAL PARK

Na het ontbijt vertrekken we naar het Hwange Nationaal Park, met 

een oppervlakte van ongeveer 14.600 km² het grootste park van 

Zimbabwe. Dit beroemde park wordt voor het grootste deel gevormd 

door de uitlopers van de Kalahari en bestaat voornamelijk uit grasland 

en savanne die in het oosten geleidelijk overgaan in teakbossen. De 

grote variëteit aan wild - meer dan 100 soorten zoogdieren, waar-

onder de Big Five - en meer dan 400 vogelsoorten maken Hwange 

tot een van de beste safarigebieden van zuidelijk Afrika. Hwange is 

vooral beroemd om zijn vele olifanten die van en naar het aangren-

zende Chobe in Botswana migreren: schattingen lopen uiteen van 

20.000 tot wel 75.000 in het droge seizoen. We overnachten in 

THE HIDE (O,L,D)

Dag 6-7 HWANGE NATIONAAL PARK

De volgende twee dagen ontdekken we het fascinerende Hwange 

Nationaal Park en de omliggende gebieden. Hwange strekt zich uit 

tussen Bulawayo en Victoria Falls en wordt gevormd door de uitlopers 

van de Kalahari. In deze uitgestrekte vlakte is water schaars, waar-

door de dieren zich rond de waterpoelen ophouden. Ervaren rangers 

nemen ons mee in open safarivoertuigen langs teakbossen, ondiepe 

waterpoelen en vleis omzoomd met acacia’s. Samen gaan we op 

zoek naar olifanten, buffels, leeuwen, zebra’s, giraffen en impala’s. 

Hwange staat ook bekend voor zijn relatief grote populatie wilde 

honden en we spotten er ook neushoorns, luipaarden en cheeta’s. 

Ook minder bekende diersoorten zoals de genetkat, de caracal en 

de serval komen voor. Deze kleine en schuwe katachtigen zijn vooral 

‘s nachts actief. Ook nachtsafari’s, wandelsafari’s, een bezoek aan 

4 AFWISSELENDE NATUURERVARINGEN
Mysterieuze landschappen in Matopos Nationaal Park

Uitgestrekte savanne in Hwange Nationaal Park

Het rijke dierenleven langs de Chobe rivier

De indrukwekkende Victoriawatervallen

EXCLUSIEVE SAFARI’S
Safari’s in Matopos en Hwange Nationaal Park per 4x4

Bootsafari op de Chobe rivier

HISTORISCH ERFGOED
Het koloniale Bulawayo, gezien door de ogen van 

de ‘Prospectors’ of gelukzoekers.

De ruïnes van Khami uit de 15de en 16de eeuw.

De laatste rustplaats - mét uitzicht - van Cecil John Rhodes 

in Matopos Nationaal Park

CONTACT MET PLAATSELIJKE BEVOLKING  
Bezoek aan een local family homestead

VOLPENSION

AFWISSELEND & VOLLEDIG PROGRAMMA
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een lokaal dorpje of schooltje behoren tot de mogelijkheden. We 

overnachten in de lodge. (2O,2L,2D)

Dag 8-9 HWANGE NATIONAAL PARK – CHOBE RIVIER  

Na het ontbijt verlaten we Hwange Nationaal Park en rijden we via 

Victoria Falls naar de grenspost van Kazangula. Dat is het vierlanden-

punt tussen Zimbabwe, Botswana, Namibië en Zambia. Na het vervul-

len van de grensformaliteiten steken we de grens over met Botswana 

en vervolgens met Namibië over en rijden we naar de aanlegplaats 

van de CHOBE PRINCESS. Daar zullen we de komende twee nachten 

doorbrengen. Naast de betovering van de Choberivier laten we ook de 

pracht van de onontgonnen oevers op ons afkomen. Daar maken gra-

zende buffels en nijlpaarden en hele kuddes olifanten zich op voor hun 

dagelijks bad. Vooral tijdens het ochtendgloren en de onvergetelijke 

avondstond laat het wildleven op de oevers zich graag bewonderen 

terwijl de zon in een bonte kleurenpracht ondergaat. Bosbokken, sabel-

antilopen, koedoes, Kaapse herten, gnoes en giraffen zijn constant op 

hun hoede voor roofdieren zoals leeuwen, luipaarden en jachtluipaar-

den. Intussen kunnen liefhebbers van de hengelsport deelnemen aan 

een initiatie van het opwindende ‘tiger fishing’. Wie weet slaan we zo 

wel een 80 cm lange tijgervis of een brasem aan de haak. Aan boord 

genieten we van alle maaltijden en overnachtingen. (2O,2L,2D)

Dag 10 CHOBE RIVIER – VICTORIA FALLS

Na het ontbijt steken we opnieuw bij Kazangula de grens over en 

rijden we naar Victoria Falls, waar we de komende twee nachten in 

de mooie ILALA LODGE logeren. Na de lunch hebben we even tijd om 

te genieten van deze mooie lodge. De tuin grenst aan het nationale 

park, waardoor het niet ongewoon is dat er olifanten, impala’s en 

andere dieren voorbijwandelen. In de late namiddag schepen we in 

voor een cruise op de Zambezi en genieten we van de schoonheid van 

een Afrikaanse zonsondergang. (O,L,D)

Dag 11 VICTORIA FALLS

Na het ontbijt bezoeken we de Victoriawatervallen die als een van 

de zeven wereldwonderen worden beschouwd. Op de grens van 

Zimbabwe en Zambia perst de Zambezi zich door een 1.700 m brede 

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 kun-

nen waarnemen. Terecht werden de grootste watervallen van Afrika 

benoemd tot Unesco Werelderfgoed. De watervallen bereiken hun 

grootste debiet aan het einde van het regenseizoen in maart en april, 

wanneer er 546 miljoen liter water per minuut doorvloeit. Vanaf mei 

tot december neemt het debiet geleidelijk af, waarna het regensei-

zoen opnieuw voor meer water zorgt. Twee derden van de waterval-

len bevinden zich op het grondgebied van Zimbabwe. Een wandelpad 

brengt ons naar verschillende uitkijkpunten, waar we overweldigd 

worden door de ongelofelijke kracht van het water. Na de lunch ma-

ken we kennis met de plaatselijke bevolking. We gaan op bezoek in 

een van hun huisjes, in een ‘local family homestead’. We genieten 

van het afscheidsdiner in de lodge. (O,L,D)

Dag 12 VICTORIA FALLS – BRUSSEL

Na het ontbijt hebben we nog even tijd om van ons hotel te genieten. 

Daarna vertrekken we naar de luchthaven van Vic Falls voor onze 

terugvlucht naar Brussel. (O)

Dag 13  BRUSSEL

We komen aan in Brussel.



Z I M B A B W E  &  C H O B E

HOTELS

Dag 2-4 MATOPOS NP

CAMP AMALINDA (****/°°°°)

www.campamalinda.com

Dag 5-6-7 HWANGE NP 

THE HIDE (****/°°°°)

http://www.thehide.com/

Dag 8-9 CHOBE RIVIER

CHOBE PRINCESS SAFARI BOATS (****/°°°°)

http://www.zqcollection.com/chobe-princess-lp

DAG 10-11 VICTORIA FALLS

ILALA LODGE (****/°°°°)

www.ilalalodge.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Na een moeilijk decennium, volgend op een ingrijpende landher-

vorming met desastreuze gevolgen, keerde vanaf 2010 de rust in 

Zimbabwe weer terug. Er wordt opnieuw in toerisme geïnvesteerd, 

reizigers vinden terug de weg naar Zimbabwe en worden hiervoor 

beloond met een onvergetelijke wildlife ervaring.

■  Iedereen met een normale conditie & mobiliteit kan deelnemen 

aan deze rondreis. Naar Zimbabwe reizen vraagt, net zoals in de 

rest van Afrika, een open geest. Hoewel wij met de nodige zorg 

onze lodges en hotels hebben geselecteerd, mogen we het niveau 

ervan niet altijd vergelijken met wat in Europa standaard is. Ook 

vervoer is duur en beperkt in aanbod. Niet alles loopt altijd even 

gesmeerd, maar wie vertrekt met een portie relativeringsvermo-

gen en een glimlach, wacht een onvergetelijke ervaring.

■  Deze reis verloopt volledig in volpension. Behalve in Victoria Falls 

zijn in alle lodges ook lokale dranken inbegrepen. 

■  Stroomonderbrekingen zijn altijd mogelijk. De meeste lodges en 

hotels beschikken over een generator om deze pannes op te van-

gen. In sommige lodges is warm water enkel op bepaalde tijdstip-

pen in de ochtend en de avond beschikbaar.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Zimbabwe & Chobe/ °=beoordeling ada

INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  Alle overnachtingen volgens programma

■  Alle andere excursies en transfers volgens programma

■  Alle maaltijden volgens programma (O= ontbijt, L= lunch,  

D= Diner)

■  Lokale dranken in Camp Amalinda, The Hide en Chobe Princess

■  Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 

15/09/2017)

■  Gespecialiseerde Afrikaanse of Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven

■  Visumkosten Zimbabwe, “Tourism conservation levy” Botswana 

en eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Deze reis kan ook op individuele basis worden uitgevoerd. Wij 

zorgen dan voor transfers tussen de verschillende lodges. Ter 

plaatse neemt u deel aan de game drives en andere activitei-

ten die door de respectievelijke lodges worden georganiseerd, 

samen met andere gasten. De voertaal is dan uiteraard Engels.  

Prijzen op aanvraag.
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TuinrouteKaapstad
Oudtshoorn

Knysna
Port Elizabeth

Bergville

Johannesburg

Drakensbergen

Witrivier

Mkuze

Karongwe GR
Waterbergen
Entabeni GR

ZUID-AFRIKA

Kruger NP

TROTS VAN DE TAFELBERG
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
17 ZA10 13.01.18 01.02.18 ■
17 ZA11 27.01.18 15.02.18 ■
17 ZA12 10.02.18 01.03.18 ■
17 ZA13 24.02.18 15.03.18 ■
17 ZA14 03.03.18 22.03.18 ■

18 ZA01 07.07.18 26.07.18 ♦
18 ZA02 22.09.18 11.10.18 ♦
18 ZA03 06.10.18 25.10.18 ♦
18 ZA04 13.10.18 01.11.18 ♦
18 ZA05 20.10.18 08.11.18 ★
18 ZA06 27.10.18 15.11.18 ★
18 ZA07  03.11.18 22.11.18 ★
18 ZA08 10.11.18 29.11.18 ★
18 ZA09 17.11.18 06.12.18 ★
18 ZA10 12.01.19 31.01.19 ★
18 ZA11  26.01.19 14.02.19 ♦
18 ZA12 09.02.19 28.02.19 ♦
18 ZA13 23.02.19 14.03.19 ★
18 ZA14 02.03.19 21.03.19 ★

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

REISTIP!
Verleng je rondreis, zie p. 339

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 4.990 
1-persoonskamer: € 5.640 
kinderen <12 jaar: € 3.690 ✿

★ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.140
1-persoonskamer: € 5.790
kinderen <12 jaar: € 3.840 ✿

■  voor programma, prijzen en voorwaarden zie 
brochure 2017 – 2018

✿  prijs voor één kind jonger dan 12 jaar, dat de kamer 
deelt met twee volledig betalende volwassenen.

3 3 3



Z U I D - A F R I K A

Dag 1 BRUSSEL – JOHANNESBURG

We vertrekken vanuit Brussel naar Johannesburg.

Dag 2-3 JOHANNESBURG – ENTABENI SC

We komen aan in Johannesburg, de toegangspoort tot de na-

tuurgebieden van de provincie Gauteng. We vertrekken naar de 

Waterbergvallei, een 150 km lang gebied tussen de Thabazimibi en 

de Palala-rivier. De grote verscheidenheid aan wild en landschappen 

maken van deze streek een van de mooiste natuurgebieden van Zuid-

Afrika. In de HANGLIP MOUNTAIN LODGE wacht ons een heerlijke 

lunch. De lodge is meteen ook de eindbestemming van de dag en 

dé perfecte plek voor een eerste kennismaking met het Afrikaanse 

wildleven. Dit 22.000 ha grote natuurpark is volledig malariavrij. 

Zowel de namiddagsafari tijdens de eerste dag als de ochtend- en 

namiddagsafari op de tweede dag van ons verblijf, ondernemen we 

in open 4x4’s, op zoek naar de Big Five. We ontbijten, lunchen en 

dineren in de lodge. (1O,2L,2D)

Dag 4-5 ENTABENI SC – KARONGWE GR

Na het ontbijt rijden we langs de Magoebaskloof, een van de mooiste 

ravijnen van Zuid-Afrika, naar Tzaneen. Kenmerkend voor deze streek 

zijn de subtropische plantengroei, de vele watervallen en adembene-

mende uitzichten. Na onze lunch zetten we koers naar het Karongwe 

Game Reserve. Dit 9.000 ha groot privéreservaat heeft een onge-

schonden bushvegetatie, typisch voor het laagland. Het gebied is rijk 

aan wild en biedt goede mogelijkheden om luipaarden te observe-

ren. Tijdens ons tweedaags verblijf logeren we in de robuuste en 

comfortabele bungalows van de KARONGWE RIVER LODGE (SHIDULI 

LODGE ZA08), die volledig uit hout zijn opgetrokken. We maken op 

beide dagen safari’s met open terreinwagens, op zoek naar leeuwen, 

olifanten, nijlpaarden, koedoes enz. Liefhebbers trekken de wandel-

schoenen aan voor een begeleide natuurwandeling in de bush. We 

ontbijten, lunchen en dineren in de lodge. (2O,2L,2D)

Er is een mogelijkheid dat de ZA08 groep in SHIDULI LODGE verblijft. 
In dit geval zal er een korting toegepast worden op de brochureprijs 
van 50,00 euro per persoon. 

Dag 6 KARONGWE GR – WITRIVIER

Na het ontbijt verkennen we een deel van de Mpumalanga 

Panoramaroute. Deze spectaculaire route brengt ons door de uitlopers 

van de noordelijke Drakensbergen naar de diepe ravijnen van de Blyde 

River Canyon. We stoppen bij de beroemde Bourke’s Luck Potholes, een 

reeks diepe, cilindrische spoelgaten die door de Blyde- en de Treurrivier 

in de rotsen werden uitgesleten. Andere bekende uitkijkpunten op deze 

mooie route zijn o.a. God’s Window en de Drie Rondavels.  De streek 

is ook bekend om enkele mooie watervallen.  We lunchen onderweg 

en rijden verder naar Witrivier, waar we twee nachten verblijven in 

de mooie kamers van het stijlvolle COUNTRY BOUTIQUE HOTEL. We 

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

Dag 7 WITRIVIER: KRUGER NATIONAAL PARK

Vandaag start de dag zeer vroeg en wordt er een ontbijtbox voorzien. 

We vertrekken naar het Kruger Nationaal Park: het grootste en oudste 

wildpark van Zuid-Afrika. In dit bekende en immens grote wildreser-

vaat (ca. 20.000 km²) maken we kennis met de enorm diverse 

fauna en flora van het Zuid-Afrikaanse laagland. Hier leven niet alleen 

de Big Five, maar ook giraffen, zebra’s, impala’s, nijlpaarden enz.  

Wie goed kijkt, vindt misschien ook de Little Five: luipaardschildpad, 

olifantspitsmuis, buffelwever, neushoornkever en mierenleeuw.  Bij 

de toegangspoort stappen we over in open terreinwagens. We door-

kruisen het zuidelijk deel van het Kruger Nationaal Park. ‘s Middags 

genieten we van een heerlijke picknicklunch. In de late namiddag 

rijden we het park uit en keren we terug naar ons hotel in Witrivier 

voor ons diner en de overnachting. (ontbijtbox, picknicklunch,D) 

Dag 8 WITRIVIER – MKUZE

Na het ontbijt vertrekken we naar het volledig door Zuid-Afrika en 

Mozambique ingesloten Swaziland. We doorkruisen dit kleine, tra-

ditionele koninkrijkje van noord naar zuid. De weg voert ons door 

groene valleien, langs fruit- en suikerrietplantages en rurale dorpjes 

waar we een glimp van het dagelijkse leven opvangen.  We lunchen 

onderweg en rijden dan terug Zuid-Afrika binnen. We begeven ons 

op het grondgebied van de trotse Zoeloes. In Mkuze logeren we in 

het charmante GHOST MOUNTAIN INN, gelegen aan de voet van de 

benevelde Ghost Mountain. In deze lodge genieten we van het diner 

en een verkwikkende overnachting. (O,L,D)

Dag 9 MKUZE – DRAKENSBERGEN

Na het ontbijt zijn The Battlefields onze eerste stop. Dit gebied, 

ten oosten van de N11 tussen Volksrust en Ladysmith, speelde een 

belangrijke rol in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Hier werden he-

vige veldslagen uitgevochten tussen de Zoeloes en de Voortrekkers, 

Zoeloes en Britten en tenslotte ook Boeren en Britten. Een van de 

bekendste is de Slag bij de Bloedrivier, waarbij 464 Voortrekkers, 

bijgestaan door 200 knechten, een leger van 10.000 Zoeloes ver-

sloeg. Afhankelijk van het weer en de toestand van de weg bezoeken 

we het Bloedriviermonument, een indrukwekkende ‘laager’ of cirkel 

met 64 bronzen ossenwagens. Daarna is het tijd voor het Talana 

10 AFWISSELENDE NATUURGEBIEDEN
Waterbergplateau

Laagland-bush

Drakensbergenmassief

Subtropisch Swaziland

Groene Tuinroute

Tropisch regenwoud Tsitsikamma

Kleine Karoo halfwoestijn

Mediterrane wijnlanden

Kaaps schiereiland

5 DAGEN EXCLUSIEVE SAFARI’S PER 4X4
Privaat wildreservaat Waterbergplateau 

Unieke bushervaring privaat wildreservaat Karongwe

Dagsafari Kruger Nationaal Park per 4x4

SELECTIEVE ACCOMMODATIES
Small is beautiful

Private vijfsterren game reserves

7 exclusieve lodges & boetiekhotels 

HISTORISCH ERFGOED
Oudtshoorn & Cango grotten

Slagvelden van de AngloBoer oorlogen
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T R O T S  V A N  D E  T A F E L B E R G

museum, niet ver van het stadje Dundee. Dit museum werd gebouwd 

op de plek waar de Slag van Talana plaatsvond. Hier krijgen we 

een overzicht van de vele veldslagen die in de omgeving werden 

uitgevochten. Na de lunch zetten we onze tocht verder, ditmaal 

richting de Drakensbergen, waarbij we genieten van de wisselende 

landschappen onderweg. De Zoeloes noemen deze bergen de Muur 

van Speren, en ze geven net zo’n woeste aanblik als hun naam doet 

vermoeden. We logeren in de mooie MONTUSI MOUNTAIN LODGE, in 

het hart van het noordelijk Drakensbergenmassief en met uitzicht op 

het Amfitheater, een indrukwekkende rotsformatie. We dineren en 

overnachten in de lodge. (O,L,D)

Dag 10 DRAKENSBERGEN

Na het ontbijt worden we in het Royal Natal Nationaal Park ver-

wacht. Dit park wordt door velen als het mooiste gebied van de 

Drakensbergen beschouwd. Die reputatie heeft het vooral te danken 

aan het Amfitheater, een gigantische halvemaanvormige rotswand, 

geflankeerd door twee bergtoppen die tot boven 3.000 m reiken. 

Een prachtige natuurwandeling, met steeds wisselende zichten op 

het indrukwekkende Amfitheater, zorgt voor beklijvende momen-

ten. In dit wondermooie decor genieten we ’s middags van een 

heerlijke picknicklunch. Voor we terugkeren naar de lodge, brengen 

we ook nog een bezoekje aan de kinderen van Sprinkle, een op-

vanghuis voor aidswezen. We dineren en overnachten in de lodge. 

(O,picknicklunch,D)

Dag 11 DRAKENSBERGEN – JOHANNESBURG – PORT ELIZABETH

Na een uitgebreid ontbijt werpen we nog een laatste blik op de majes-

tueuze Drakensbergen en vertrekken we richting Johannesburg. Deze 

rit voert ons door de eindeloze velden van de Vrijstaat, die bekend 

staat als de graanschuur van Zuid-Afrika. We lunchen onderweg. In 

de late namiddag komen we aan in de luchthaven van Johannesburg 

voor een vlucht naar Port Elizabeth, waar we verblijven in THE BEACH 

HOTEL. Hier wacht ons nog een licht diner.  (O,L,D)

Dag 12 PORT ELIZABETH – KNYSNA

Na het ontbijt leggen we een eerste stukje van de beroemde 

Tuinroute af. Deze schilderachtige route loopt door een afwisse-

lend landschap van rotskusten, zandstranden, lagunes en baaien 

en dankt haar naam aan de weelderige vegetatie langs deze 

weg. Hoog op de Paul Sauerbrug bewonderen we de diepe kloof 

van de Stormsrivier. Daarna maken we een wandeling door het 

Tsitsikamma Nationaal Park naar de spectaculaire hangbrug die 

de monding van de Stormsrivier overspant. Tsitsikamma is een 80 

km lang park met een ruige kustlijn en een dichte, altijd groene 

vegetatie die uit inheems bos, fynbos en varens bestaat. We ko-

men voorbij De Bloukransbrug die een 216 m hoge kloof overspant 

en het decor vormt van  de hoogste commerciële bungeejump ter 

wereld. We dineren en overnachten in het schitterend gelegen 

BELVIDERE MANOR HOTEL. Groep ZA11 en ZA12 verblijven in hotel 

TSITSIKAMMA VILLAGE INN. (O,L,D).

Dag 13 KNYSNA

Vandaag verkennen we de Knysna Lagune. Deze lagune is eigenlijk 

een estuarium waarin het zoete water van rivieren uit de omliggende 

bergen vermengd wordt met het zoute oceaanwater. Onder invloed 

van de getijden stroomt dit zeewater via de Knysna Heads de lagune 

binnen. Na het ontbijt varen we over de Knysna Lagune naar het won-

derlijke Featherbed Nature Reserve dat zich op een van de Knysna 

Heads bevindt. De afdaling biedt ons een fenomenaal uitzicht op de 

beroemde Knysna Lagune en de Knysna Heads. Dit gebied vormt de 

Sprinkle

De organisatie Sprinkle, erkend door de Koning Boudewijstichting, 
bouwde in de omgeving van Bergville een opvangcentrum voor 
aidswezen. Sprinkle zorgt voor stabiliteit en geborgenheid in het 
leven van 24 weeskinderen: ze krijgen er onderdak, gezonde 
voeding, kleding, warmte en aandacht. Alle kinderen gaan naar 
school en leerachterstanden worden weggewerkt. Daarnaast krij-
gen ze ook de kans om gewoon kind te zijn en te spelen. De 
zorg voorde kinderen is in handen van mensen uit de plaatselijke 
gemeenschap, zodat deze jonge mensen in de lokale cultuur ver-
ankerd blijven. Voor meer informatie zie: www.sprinkle.be
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natuurlijke habitat van de blauwe duiker - een kleine antilopensoort - 

en van verschillende soorten vogels, zoals de Knysna-loer. We sluiten 

deze geweldige eco-ervaring af met een strandwandeling. Misschien 

merken we langs de kustlijn zelfs dolfijnen op. Ervaringen genoeg om 

over na te praten tijdens het diner in ons hotel! (O,L,D)

Dag 14 KNYSNA – OUDTSHOORN

Op weg naar Oudtshoorn, de hoofdstad van de Kleine Karoo, 

doorkruisen we de Outeniquabergen. Oudtshoorn groeide aan het 

einde van de 19de eeuw uit tot een welvarende gemeenschap 

door de grote vraag naar struisvogelveren die toen volop in het 

modebeeld aanwezig waren. Vele gebouwen dateren nog uit deze 

periode. Tijdens een wandeling door een struisvogelfokkerij maken 

we van dichtbij kennis met deze bijzondere dieren.  Even buiten 

Oudtshoorn vinden we de Cangogrotten. In deze indrukwekkende 

druipsteengrotten werden sporen van prehistorische bewoning te-

ruggevonden. We rijden verder naar het mooie LA PLUME, een 

Victoriaanse ‘homestead’ met zicht op de Swartbergen, voor ons 

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

Dag 15 OUDTSHOORN – SWELLENDAM – PAARL – KAAPSTAD

Na het ontbijt vertrekken we via Barrydale naar Swellendam, aan 

de voet van de Langebergen. We bezoeken dit historische stadje 

met de authentieke Drostdij, een fraai voorbeeld van Kaaphollandse 

bouwkunst. Na de lunch is Paarl de volgende halte, waar we het 

Taalmonument bezoeken. Dit monument staat op de flanken van de 

granieten rotsformaties waaraan de stad haar naam te danken heeft. 

Langs de 11 km lange Main Street staan talrijke goed onderhouden 

Kaaphollandse en Georgian huizen. Het VICTORIA & ALFRED HOTEL, 

ideaal gelegen aan het waterfront in Kaapstad, is onze eindbestem-

ming voor vandaag. Het diner is niet inbegrepen vanavond. We heb-

ben de kans om de gezellige restaurants aan het Waterfront zelf te 

ontdekken. (O,L)

Dag 16 KAAPSTAD

Na een stevig ontbijt vertrekken we richting de Tafelberg. Gelegen 

aan de noordelijke kant van het Kaaps Schiereiland, strekt deze 

bergachtige landtong zich uit tot Kaap De Goede Hoop. Zodra het 

weer het toelaat, nemen we de kabellift naar de top van de berg. 

Het panoramisch uitzicht is overweldigend; een waar lappendeken 

van kleurlingenwijken, de haven met de Waterfront en de onme-

telijke oceaan. We verlaten Kaapstad en rijden naar Kirstenbosch 

National Botanical Garden voor de lunch. De in 1913 opgerichte 

tuin heeft een unieke verzameling inheemse plantensoorten. Deze 

nationale trots kan prat gaan op zo’n tienduizend verschillende 

bloemen en planten. De tuin behoort tot de top van de mooiste 

botanische tuinen ter wereld. Er is nog een gedeelte van de haag 

van wilde amandelen te zien die Jan van Riebeeck in 1659 aan-

legde als grens tussen het gebied van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie en de Khoi. We sluiten de dag af met een korte helikop-

tervlucht boven Kaapstad. (O, L, D)

Dag 17 WINELANDS – KAAPSTAD

Na het ontbijt met zicht op de Tafelberg rijden we langs een pano-

ramische route naar de Winelands. Hier heerst het ideale klimaat 

voor het kweken van druiven. We worden dan ook omgeven door 

een uitgestrekte lappendeken van rode en gele wijngaarden. Deze 

vruchtbare streek is ook geschikt voor olijventeelt. We lunchen 

onderweg. Na de middag bezoeken we een van de vele histori-

sche wijnhuizen. Deze wijnkelders zijn vaak idyllisch gelegen en 

hebben prachtige Kaaphollandse gevels. We overnachten in ons 

hotel. (O,L)

Dag 18 KAAPSTAD

Na het ontbijt staat een bezoek aan het Kaaps Schiereiland op 

het programma. De eerste stop is Camps Bay, waar witte zand-

stranden tegen een achtergrond van majestueuze rotsen een dra-

matisch landschap vormen. We genieten van een prachtig uitzicht 

op de Twaalf Apostelen. Nadien rijden we verder naar Houtbaai, 

een belangrijke vissershaven waar vooral op kreeft en zeesnoek 

wordt gevist. Bij goed weer maken we een boottocht naar het 

Duikereiland, waar we de speelse Kaapse pelsrobben van dichtbij 

kunnen observeren. In Boulders dalen we af naar het strand, om 

de groeiende kolonie van ezelpinguïns te observeren. Via Valsbaai 

bereiken we na de lunch het natuurreservaat Kaap de Goede Hoop, 

waar groepen bavianen, antilopen en verschillende vogelsoorten 

onze aandacht opeisen. We dineren in Kaapstad en overnachten 

in het hotel. (O,L,D)

OPMERKING
In juli en/of augustus is de kabellift naar de Tafelberg gesloten voor 
jaarlijks onderhoud. We voorzien dan een alternatief programma.

Dag 19 KAAPSTAD – BRUSSEL

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

Waterfront tot het uur van vertrek naar de luchthaven voor onze 

retourvlucht naar Brussel. (O)

Dag 20 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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HOTELS

Dag 2-3 WATERBERGEN

ENTABENI HANGLIP MOUNTAIN LODGE (*****/°°°°°) 

www.legendlodges.co.za

Dag 4-5 KARONGWE PRIVATE GAME RESERVE 

KARONGWE RIVER LODGE (****/°°°°)

www.karongweportfolio.com

OF

18 ZA08
SHIDULI LODGE  (****/°°°°)

http://www.karongweportfolio.com/Karongwe/Shiduli/

Dag 6-7 WITRIVIER 

COUNTRY BOUTIQUE HOTEL (****/°°°°)

http://countryboutiquehotel.co.za/

Dag 8 MKUZE

GHOST MOUNTAIN INN (****/°°°°)

www.ghostmountaininn.co.za

Dag 9-10 BERGVILLE

MONTUSI MOUNTAIN LODGE (****/°°°°)

www.montusi.co.za

Dag 11 PORT ELIZABETH

THE BEACH HOTEL (****/°°°°) 

http://www.thebeachhotel.co.za/

Dag 12-13 KNYSNA 

BELVIDERE MANOR HOTEL (****/°°°°) 

www.belvidere.co.za

OF

18 ZA11 & 18 ZA12
TSITSIKAMMA VILLAGE INN (***/°°°)

https://www.tsitsikammavillageinn.co.za/

Dag 14 OUDTSHOORN  

LA PLUME (****/°°°°) 

www.laplume.co.za

Dag 15-18 KAAPSTAD 

VICTORIA & ALFRED (****/°°°°)

www.newmarkhotels.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Alle safari’s worden uitgevoerd met open terreinwagens waar-

door we de overweldigende flora en fauna van dichtbij leren ken-

nen. Gegarandeerd een intense en unieke natuurervaring! Naast 

Kruger Nationaal Park bezoeken we ook enkele privéwildparken 

waar de kans op het spotten van de Big Five en ander wild 

veel groter is. In deze privéparken, waar het aantal bezoekers 

bewust wordt beperkt, is het mogelijk om de wegen te verlaten 

en de sporen van de dieren te volgen.

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

bus met airconditioning en we logeren, waar mogelijk, in klei-

nere hotels en lodges met een uniek karakter.

■  Een rondreis door een uitgestrekt land als Zuid-Afrika, ongeveer 

even groot als West-Europa, kan helaas niet zonder een aantal 

langere verplaatsingen. Toch maken de unieke en afwisselende 

landschappen, integraal onderdeel van deze reis, het meer dan 

de moeite waard.

■  Deze afwisselende reis staat open voor elke leeftijd. Iedereen 

met een normale conditie & mobiliteit kan deelnemen aan de 

georganiseerde excursies en wandelingen.

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

gegarandeerd worden.

■  Alle reizen worden ter plaatse begeleid door een ervaren, gespe-

cialiseerde Nederlandstalige/Afrikaanssprekende reisleid(st)er, 

die een grondige kennis van Zuid-Afrika heeft opgebouwd door 

zijn of haar jarenlang verblijf ter plaatse.

■  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.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

 *=officiële categorie Zuid-Afrika / °=beoordeling ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

■  Binnenlandse vlucht 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 

15/09/17)

■  Gespecialiseerde Afrikaans- of Nederlandstalige reisbegeleiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag)

VERLENGINGEN

ZIMBABWE VICTORIA WATERVALLEN ILALA LODGE

PERIODE D  S

01.07.18 - 31.03.19 € 1.390 € 1.590 

INBEGREPEN

-  Vluchten in economy class met South African Airlink en South Af-

rican Airways (H-klasse) Kaapstad - Victoria Falls - Johannesburg 

incl. taksen

-  2 overnachtingen in Ilala Lodge op basis van logies en ontbijt

-  Transfers van en naar de luchthaven op seat in basis

-  Sundowner cruise op de Zambezi 

-  bezoek aan de Victoriawatervallen in internationaal gezelschap met 

lokale Engelstalige gids (parkfee niet inbegrepen)

-  1 diner in het Palm Restaurant van Ilala Lodge en 1 Boma diner. 

Inclusief transfers.

OPMERKINGEN

-  prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D) en 1-pers. 

kamer (S)

-  exclusief visumkost Zimbabwe (bij aankomst aan de grens) 

-  Andere hotels/ lodges in Victoria Falls mogelijk op aanvraag.

-  verlengingen steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschik-

baarheid. 

-  Aan vroegere afreis of latere retourvlucht kan een supplement ver-

bonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.

VICTORIA WATERVALLEN
De Victoriawatervallen zijn de grootste watervallen van Afrika en 

worden gevormd door de Zambezi rivier. Die rivier perst zich door 

een 1.700 m brede kloof, waarna ze zich met donderend geraas 

over een 95 m hoge rotswand stort. De kolkende watermassa en de 

opstijgende nevels ontvouwen een rookgordijn dat van op kilometers 

afstand te zien is. Onze Zuid-Afrika rondreizen kunnen uitgebreid wor-

den, met een individueel bezoek van 3 dagen/2 nachten aan deze 

beroemde watervallen:

 

Dag 1: KAAPSTAD - VICTORIA FALLS

We vertrekken voor een vroege vlucht vanuit Kaapstad naar de 

Victoria Falls en nemen de transfer naar het hotel. In de namiddag 

maken we een cruise op de Zambezi, waar olifanten, giraffen, nijl-

paarden en krokodillen te vinden zijn. Daarna keren we terug naar 

het hotel.

Dag 2: VICTORIA FALLS

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de watervallen. De rest 

van de dag hebben we vrij om te genieten van de prachtige natuur. 

Dag 3: VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG

Na een heerlijk ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven.

ILALA LODGE (****/°°°°)

Dit charmante boetiekhotelletje is ideaal gelegen in het centrum van 

Victoria Falls en dicht bij de watervallen. Het hotel grenst aan het 

Victoria Falls Nationaal Park en het is niet ongewoon dat dieren op 

de grasperken van het hotel komen grazen. De ruime kamers be-

schikken over een badkamer met bad en douche, satelliet-tv, safe, 

telefoon, wifi, ventilator, airco, koffie- & theefaciliteiten en balkon 

of terras. Het hotel heeft ook een zwembad en restaurant met terras 

en zicht op de tuin.
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Kgalagadi Transfrontier NP

Augrabies Falls NP

KakamasOkiep

Lamberts Bay Cederbergen

Kaapstad

Upington

Witsand

Sutterland

ZUID-AFRIKA

DE GROENE KALAHARI
20-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA
 van t.e.m.
18 WA01 26.08.18 14.09.18 ♦
18 WA02 02.09.18 21.09.18 ♦

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 18

♦ PRIJS per persoon op basis van:
2-persoonskamer: € 5.090
1-persoonskamer: € 5.990
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Dag 1 BRUSSEL – KAAPSTAD

We vertrekken vanuit Brussel naar Kaapstad.

Dag 2 KAAPSTAD – LANGEBAAN

We komen aan in Kaapstad, waar we worden opgewacht door 

onze gids. We verlaten Kaapstad en rijden naar Kirstenbosch 

National Botanical Garden. Deze nationale trots kan prat gaan op 

zo’n tienduizend inheemse bloemen en planten en behoort tot de 

top van de botanische tuinen ter wereld. Er is nog een gedeelte 

van de haag van wilde amandelen te zien die Jan van Riebeeck 

in 1659 aanlegde als grens tussen het gebied van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie en de Khoi. We strekken de benen en 

maken een kleurrijke wandeling in deze indrukwekkende omge-

ving. We sluiten ons bezoek aan de tuin af met een lunch. Onze 

eindbestemming voor vandaag is THE FARMHOUSE hotel. Vanuit 

ons hotel hebben we een prachtig uitzicht over de grote, azuur-

blauwe Langebaan lagune. Het gedroomde decor voor ons diner en 

onze overnachting. (L,D)

Dag 3 LANGEBAAN

Vandaag verkennen we het West Coast National Park. Dit natuurre-

servaat, dat ook de heldere, blauwe waters van de Langebaanlagune 

omvat, beschermt een moerasgebied van 310 km². Het ontleent zijn 

belang aan de duizenden migrerende waadvogels die elk jaar in sep-

tember vanuit de poolgebieden aankomen. Hier komen de uitgeputte 

vogels weer op krachten voor ze in maart opnieuw uitvliegen. Op 

de eilandjes voor de kust spotten we broedkolonies van pinguïns, 

jan-van genten, aalscholvers, meeuwen en andere vogels. In de lente 

wordt het gebied dankzij zijn bloementapijten nog mooier. Even ten 

noorden van Langebaan bevindt zich het unieke West Coast Fossil 

Park, waar 5 miljoen jaar oude fossielen van o.a. Afrikaanse beren, 

drietenige paarden en giraffen met korte nek opgegraven werden. 

Hier kunnen we opgravingssites ontdekken, maar ook heerlijk wan-

delen of fietsen. We keren terug naar Langebaan voor ons diner en 

de overnachting. (O,L,D)

Dag 4 LANGEBAAN – SUTHERLAND 

Na het ontbijt rijden we via Darling en Ceres naar het prachtige 

Victoriaanse dorpje Matjiesfontein waar we stoppen voor lunch. Het 

dorpje werd gesticht als watervulstation voor de stoomlocomotieven 

die hier aan de lange reis door de Karoo begonnen. In 1975 werd 

Matjiesfontein, uitgeroepen tot nationaal monument. We vervolgen 

de reis naar Sutherland. Dit dorpje staat bekend als het centrum van 

de sterrenkunde in Afrika. Dankzij haar afgelegen, droge ligging en 

een hoogte van 1.458 meter boven  zeeniveau, staat Sutherland 

bekend om haar indrukwekkende nachtelijke hemel, die tot de 

schitterendste en donkerste ter wereld behoort. De  Zuid-Afrikaanse 

Sterrenwacht werd hier in 1972 geopend. Sutherland huisvest van-

daag de dag ook de Suider-Afrikaanse Groot Teleskoop (Southern 

African Large Telescope, SALT), de grootste enkele telescoop op het 

zuidelijk halfrond. Na het bezoek aan SALT en het museum genieten 

we van het diner onder de sterrenhemel. Na het diner krijgen we de 

kans om de sterren te bestuderen. We overnachten in het charmante 

STERLAND GUESTHOUSE. ( O,L,D)

Dag 5 SUTHERLAND – BRITSTOWN 

Na het ontbijt vertrekken we richting Britstown. We passeren Beaufort-

West, het centrum van een rijk agrarisch gebied en de thuisbasis voor 

de merinoschapen. Beaufort-West werd dankzij de spoorlijn Kaapstad-

Johannesburg een belangrijke transportschakel voor de uitvoer van 

wol. We wandelen langs enkele historische gebouwen, waaronder 

het huis van Christiaan Barnard, een Zuid-Afrikaans hartchirurg die als 

eerste een geslaagde harttransplantatie van mens op mens uitvoerde. 

Na de lunch gaan we richting Britstown waar we overnachten in de 

TRANSKAROO COUNTRY LODGE. (O,L,D)

Dag 6 BRITSTOWN – WITSAND

Na het ontbijt gaan we via Prieska richting Witsand. Daar bewonderen 

we een negen km lange ketting van witte zandduinen, die omringd 

worden door het koperrode zand van de Kalahari. Het uitgestrekte, 

ondergrondse waterreservoir maakt plantengroei en dierenleven mo-

gelijk. We wandelen nog even door dit kleinere en minder bekende 

natuurreservaat, vooraleer we aan tafel gaan voor een lekker diner. 

We overnachten in de sfeervolle lodges van het WITSAND NATURE 

RESERVE. (O,L,D)

AFWISSELENDE NATUURGEBIEDEN
Magische brulzand-duinen in Witsand

Rode zandduinen in de Kalahariwoestijn

Bloemenparadijs in Namaqualand

Rijk vogelleven in Lamberts Bay

Geërodeerde zandstenen in Cederbergen

Unieke & onherbergzame Westkust

4X4 SAFARI’S & ONTDEKKINGEN
Sterren kijken in Sutherland

Safari per 4X4 in Kgalagadi Transfrontier Nationaal Park

Wandeling in Augrabies Falls Nationaal Park

4x4 nature drives in de Cederbergen

Originele San rotstekeningen in de Cederbergen

VOLPENSION
Uitgezonderd in Kaapstad

ORIGINEEL EN UNIEK PROGRAMMA

EEN LAND ZONDER GRENZEN

Het Kgalagadi Transfrontier National Park is een eeuwigdurend 
mysterie. Het ruwe, zonovergoten landschap en de eindeloze 
horizon roepen herinneringen op aan een eeuwenoud land. Een 
glinstering verspreidt zich over het gehele gebied, de grenzeloze 
hemel strekt zich uit tot het oneindige. Kleine dorpjes rusten op 
de roestkleurige aarde. De grootste rijkdom schuilt misschien nog 
in de bevolking, met een ontwapenende eerlijkheid en zo warm 
van hart als de inspirerende zonsopgangen die overal in dit land 
te zien zijn. Als we ons in dit oeroude landschap bevinden, mer-
ken we dat de tijd langzaam vooruit gaat. Dit gebied is er een 
van eindeloze schoonheid, wildernis en ongeëvenaard avontuur. 
Deze regio wordt soms ook de ‘ vergeten hoek van Zuid-Afrika’ 
genoemd. Daarom is deze plek juist zo aantrekkelijk.
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Dag 7 WITSAND

Liefhebbers van een avontuurlijke fietstocht kunnen deze voormid-

dag het natuurreservaat per fiets ontdekken. Ook wie liever wandelt, 

zal enthousiast zijn over zijn kennismaking met de uitzonderlijke 

Kalaharivegetatie. Na de lunch in de lodge komen we te weten waar 

de ‘brulzandduinen’ hun naam halen: we luisteren naar het kreu-

nende, brullende geluid van de zandkorrels uit de 20 tot 30 meter 

hoge duinen die door de wind worden verstoord. We genieten van het 

diner en een welverdiende overnachting in de lodge (O,L,D).

Dag 8 WITSAND – KALAHARI

Na het ontbijt zetten we onze reis in noordelijke richting verder. We 

rijden door een vrijwel onbewoonde regio met eindeloze landschap-

pen die afwisselend gedomineerd worden door halfwoestijn- en sa-

vannevegetatie. Ook bezoeken we een wijnkelder in Grootdrink. Na 

de lunch in Upington naderen we Andriesvale, een klein stadje in 

het hart van de Kalahari, niet ver van de grens met Botswana. Dit 

woestijnland, gekenmerkt door rode zandduinen, is al eeuwenlang 

het gebied van de Khomani-San of Bosjesmannen, die als jagers-ver-

zamelaars in dit droge gebied wisten te overleven. Na een gastvrije 

ontvangst in KGALAGADI SAFARI LODGE, genieten we bij het diner van 

de indrukwekkende natuur en een wondermooie zonsondergang. We 

overnachten in de lodge. (O,L,D) 

Dag 9 KALAHARI: KGALAGADI TRANSFRONTIER NATIONAAL PARK

Na het ontbijt rijden we vandaag langs twee Rivieren het Kgalagadi 

Transfrontier Park binnen. Dit park ontstond door de samenvoe-

ging van het vroegere Kalahari Gemsbok Park en het Gemsbok 

Nationaal Park in Botswana en is met zijn twee miljoen ha een van 

de grootste van Afrika. Het gebied bestaat uit rode zandduinen 

met schrale vegetatie en droge rivierbeddingen, die slechts af en 

toe, enkel na een hevige regenbui, voor korte tijd water bevatten. 

Toch heeft dit gebied een opvallend rijk dierenleven. Naast leeu-

wen, luipaarden en hyena’s leven er ook kuddes herbivoren zoals 

wildebeesten, springbokken, elanden en hartenbeesten. We gaan 

naar onze lodge XAUS LODGE waar we per open terreinwagen een 

safari in dit indrukwekkende park ondernemen. Als het dierenleven 

door de hitte van de middag stilvalt, houden we halt voor een pick-

nicklunch. Nadien speuren we naar dieren in de karig begroeide 

rivierbeddingen. Als de avond valt, keren we terug naar de lodge 

om bij het diner na te praten over deze onvergetelijke dag. We 

overnachten in de lodge. (O,picknicklunch,D) 

Dag 10 KGALAGADI TRANSFRONTIER NATIONAAL PARK

Na het ontbijt kunnen we nog genieten van de activiteiten die de 

XAUS LODGE ons aanbiedt. Het Kgalagadi Transfrontier park bezit 

een van ’s werelds zuiverste ecosystemen. Grotere zoogdieren over-

leven in deze halfwoestijn dankzij de meest ingenieuze systemen. Zo 

overleeft de tot 240 kg zware, zwart-bruin-witte gemsbok door niet 

te transpireren, waardoor zijn lichaamsvocht op peil blijft. De rood-

bruine springbok daarentegen heeft voldoende aan 10 procent vocht 

in zijn voedsel om te overleven. Rijk vertegenwoordigd zijn de grote 

roofvogels. Het vergt iets meer geluk om cheeta’s of de befaamde 

Kalaharileeuwen met zwarte manen te spotten. We dineren en over-

nachten in de lodge. ( O,L,D)

Dag 11 KGALAGADI – KAKAMAS

Na het ontbijt rijden we in zuidelijke richting en verandert het land-

schap drastisch. We rijden door een streek waar boeren katoen, 

perziken, druiven en dadels telen. In Kakamas draait het dagelijkse 

leven om de verdeling van water. Op verschillende plekken zien we 

een waterrad staan. De waterwielen zijn naar het voorbeeld van een 

DE NOORDELIJKE KAAP, HET ANDERE ZUID-AFRIKA

Wie door de Noordelijke Kaap reist, ontdekt een heel ander 
Zuid-Afrika. In het Noorden heb je de Kalahariwoestijn met zijn 
groene, vruchtbare valleien tussen de Oranje-en de Vaalrivier die 
de begrenzing vormen tussen Kalahari en het desolate landschap 
van de Karoo. Dit weinig bezochte deel van het Afrikaanse con-
tinent biedt ons landschappen van een onmetelijke schoonheid: 
droog, weids en verlaten, waar uitstulpingen van rotsen en hoog 
opgestapelde rotsblokken als oriëntatiepunten dienen. De diep-
blauwe en heldere lucht zorgt ‘s avonds voor een intense zonson-
dergang. Wanneer de nacht valt, verlichten duizenden sterren de 
inktzwarte hemel. In deze immense vlaktes, waar de stilte voel-
baar is, heeft de vegetatie zich aangepast aan de verschroeiende 
zon. Inheemse aloë’s en andere vetplanten overleven in harde 
omstandigheden. Dichter bij de kust, in Namaqualand, brengen 
de eerste lenteregens de woestijn tot leven. Miljoenen bloemen 
schieten op tot een felgekleurd bloementapijt, om na enkele we-
ken weer te verdwijnen. Toch is dit gebied al duizenden jaren be-
woond. De talrijke rotschilderingen van de San of Bosjesmannen, 
de oorspronkelijke bewoners, zijn er de stille getuigen van.
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Egyptisch waterrad gebouwd. Het voormalige tranformatorgebouw, 

dat van 1912 tot 1914 elektriciteit leverde aan Kakamas, lijkt dan 

ook op een oude Egyptische tempel lijkt. We overnachten en dineren 

in het elegante VERGELEGEN GUEST HOUSE. (O,L,D)

Dag 12 KAKAMAS: AUGRABIES NATIONAAL PARK

Na het ontbijt maken we een wandeling door het Augrabies Nationaal 

Park. We stoppen bij de watervallen die gevormd worden door de 

Oranjerivier; het onbetwiste hoogtepunt van het park. Het water stort 

zich 50 m naar beneden en perst zich vervolgens door een 18 km 

lange, smalle kloof van roze granietrotsen. De naam Augrabies be-

tekent ‘plaats met veel lawaai’ en komt van de Bosjesmannen. In 

het droge seizoen zijn deze watervallen niet zo spectaculair, maar 

na hevige regenbuien veranderen ze in een stortvloed van brullend 

water. We lunchen in het park en rijden daarna naar de noordelijke 

oever van de Oranjerivier voor een rustige kajaktocht. We dineren en 

overnachten in ons charmante guest house. (O,L,D)

Dag 13 KAKAMAS – PELLA – OKIEP

Highway 14 leidt ons na het ontbijt naar Pofadder, waar Namaqualand 

begint. De weg buigt af naar Pella, een vredige plekken te midden van 

een woest berglandschap. Ook hier lijkt elk tijdsbesef te vervagen en 

wordt de monotonie van het zwarte asfaltlint enkel doorbroken door 

het stadje Okiep. Dit oude mijnstadje beschikte vroeger over de rijk-

ste kopermijn ter wereld, maar is nu alleen in het bloemenseizoen 

bevolkt. Na de lunch in ons hotel maken we een wandeling door het 

Goegapnatuurreservaat. In de lente verandert hier het droge landschap 

van granieten heuvels, kopjes en zandvlakten in een uitbundig bloe-

mentapijt. De uitzonderlijke hoeveelheid zeldzame vetplanten in dit 

7.000 ha grote reservaat is meer dan de moeite waard. Plantkundigen 

zijn er zelfs nog niet in geslaagd om alle soorten te beschrijven. We 

dineren en overnachten in het eenvoudige OKIEP COUNTRY HOTEL. 

(O,L,D)

Dag 14 OKIEP – LAMBERTS BAY

Na het ontbijt zetten we onze tocht verder door de bloeiende woes-

tijn van Namaqualand. De eerste regens van de lente toverden de 

anders schrale velden om in een reusachtig tapijt van veelkleurige 

lentebloemen. Deze zee van kleuren is werkelijk spectaculair en 

slechts enkele weken te bewonderen, meestal van ongeveer half 

augustus tot eind september. Na de lunch verlaten we de hoofdweg 

richting Lamberts Bay, het hart van de kreeftenroute. Het koude, 

zuurstofrijke water van de Atlantische Oceaan bevat veel voedsel en 

is dus rijk aan vis. Zo ontpopt de oceaan zich tot een verzamelplaats 

van grote groepen zeevogels, waarvan vooral de Kaapse jan-van-

genten de show stelen. Niet alleen hun crèmekleurige verenkleed en 

zwarte masker trekken de aandacht, ook hun spectaculaire duiken in 

de golven zijn een lust voor het oog. Ons diner bestaat vanavond uit 

seekos: gerookte, gebakken en gegrilde verse vis waar we met volle 

teugen van genieten. We overnachten in het eenvoudige LAMBERTS 

BAY HOTEL. (O,L,D) 

Dag 15 LAMBERTS BAY – CEDERBERGEN

Na het ontbijt maken we kennis met het beroemde Afrikaanse plantje 

rooibos. Het is een soort fynbos, typisch voor deze regio. Behalve 

in thee verwerken de Zuid Afrikanen ook extracten van deze heil-

zame plant in schoonheidsproducten. Na onze les in de Rooibos Tea 

Factory en de lunch trekken we richting Ramskop Nature Reserve, 

een natuurreservaat met meer dan 350 verschillende soorten wilde 

bloemen. Hier genieten we van adembenemende uitzichten over de 

Cederbergen en de Clanwilliam Dam. Het Cederberg natuurreservaat, 

zo’n 250 km ten noorden van Kaapstad, staat bekend om zijn spec-

taculaire berglandschappen met toppen die tot ca. 2.000 m hoogte 

reiken. Geologisch behoort het gebied tot het Kaaps Plooiingsgebergte 

en bestaat het grotendeels uit Tafelbergzandsteen. De eeuwenlange 

eroderende werking van water en wind hebben bizarre vormen in 

de rode zandsteen gecreëerd. We rijden verder naar de exclusieve 

BUSHMAN’S KLOOF LODGE, waar we de komende twee nachten ver-

blijven. Deze luxueuze lodge is bekend om zijn uitmuntende keuken 

en service. Na de middag staat er nog een safari in een open 4x4 

op het programma. We genieten van de zonsondergang, waarna ons 

een uitstekend diner wacht. (O,L,D)

Dag 16 CEDERBERGEN

Bij het ochtendgloren, na een vroeg ontbijt, wandelen we naar de 

bekende rotsschilderingen die zo’n 10.000 jaar geleden door de 

Bosjesmannen werden gemaakt. Deze tekeningen bieden inzicht 

in de rijke spirituele en culturele wereld van de Bosjesmannen, 

die al millennia lang in de Cederbergen wonen. Na de lunch in de 

lodge is het tijd voor een namiddag ontspanning met de machtige 

Cederbergen op de achtergrond. Een natuurwandeling, een sessie 

vogels spotten of een verkwikkende 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. Bij terugkeer wacht ons een diner of een informele 

braai. (O,L,D)

Dag 17 CEDERBERGEN – KAAPSTAD

Na het ontbijt verlaten we de Cederbergen en rijden we via het lan-

delijke Citrusdal, omringd door fruitgaarden naar Riebeek-kasteel. 

We maken er een lunchstop en rijden verder naar Kaapstad. Vanop 

het Bloubergstrand genieten we van een prachtig uitzicht op de 

Tafelberg en Robbeneiland. We verblijven in het mooie VICTORIA & 

ALFRED Hotel, uitstekend gelegen aan de Waterfront met zicht op 

de Tafelberg. (O,L)

Dag 18 KAAPSTAD

Na het ontbijt hebben we de hele dag om Kaapstad in alle vrijheid te 

ontdekken. Dat doe je op een ludieke manier, in alle vrijheid. Je ticket 

voor deze hop-on/hop-off bus is de hele dag geldig en stopt vlak voor 

je hotel. Onze gids staat altijd voor je klaar met de beste tips. (O, D)

Dag 19 KAAPSTAD – BRUSSEL

Na het ontbijt hebben we nog enkele vrije uurtjes voor we naar de 

luchthaven van Kaapstad vertrekken voor onze retourvlucht naar 

Brussel. (O)

Dag 20 BRUSSEL

We komen aan in Brussel.
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VICTORIA & ALFRED HOTEL
CAPE TOWN, SOUTH AFRICA

Het Victoria & Alfred Hotel is de ideale plek om te genieten van de 

levendige couleur locale aan de Waterfront met zijn vele straatmuzikanten 

en dansers - of blijf lekker binnen en wentel je in de sfeer van pure klasse en 

comfort in onze kamers en lofts. V&A, dat is op en top Kaapse verwennerij!
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HOTELS

Dag 2-3 LANGEBAAN

THE FARMHOUSE HOTEL (****/°°°°)

www.thefarmhouselangebaan.co.za

Dag 4 SUTHERLAND

STERLAND GUESTHOUSE ( nvt/°°°)

www.sutherlandinfo.co.za

Dag 5 BRITSTOWN

TRANSKAROO COUNTRY LODGE (nvt/°°°°)

www.transkaroocountrylodge.co.za 

Dag 6-7 WITSAND 

WITSAND NATURE RESERVE (nvt/°°°°)

www.witsandkalahari.co.za

Dag 8 KGALAGADI

KGALAGADI SAFARILODGE (nvt/°°°°)

www.kgalagadi-lodge.co.za

Dag 9-10 KALAHARI

!XAUS LODGE (****/°°°°)

www.xauslodge.co.za

Dag 11-12 KAKAMAS

VERGELEGEN GUEST HOUSE (****/°°°°)

www.augrabiesfalls.co.za

Dag 13 OKIEP

OKIEP COUNTRY HOTEL ( ***/°°°)

www.okiep.co.za

Dag 14 LAMBERTS BAY

LAMBERTS BAY HOTEL (***/°°°)

www.lambertsbayhotel.za

DAG 15-16 CEDERBERGEN

BUSHMANS KLOOF LODGE (nvt/°°°°°)

www.bushmanskloof.co.za

Dag 17-18 KAAPSTAD

VICTORIA & ALFRED (****/°°°°)

www.newmarkhotels.com

BELANGRIJK OM WETEN

■  Deze afwisselende natuurreis is een originele combinatie van land-

schappen, flora en fauna. Je trekt naar een weinig bezocht deel van 

Zuid-Afrika. De contrasten van groene vegetatie en uitgestrekte, dorre 

semi-woestijnlandschappen maken deze reis uniek. De bloemenzee 

die de woestijn van ongeveer half augustus tot eind september in 

vuur en vlam zet en de grillige vormen van de woestijnbomen die het 

geheel een surrealistisch tintje geven, zullen iedereen bekoren. Wij 

kunnen de bloemenzeeën echter niet garanderen.

■  De gebruikte accommodaties zijn eenvoudig, maar de best beschik-

bare in dit gebied. Bovendien zijn ze altijd ideaal gelegen voor de 

geplande excursies.

■  Deze reis verloopt, behalve in Kaapstad, in volpension en is ideaal 

als vervolgreis. Daarom wordt er in Kaapstad geen vast programma 

voorzien, maar kunnen we zelf Kaapstad in alle vrijheid verder ont-

dekken. Iedereen, ongeacht leeftijd, die over een normale conditie 

en mobiliteit beschikt, kan aan deze reis deelnemen.

■  Alle reizen worden ter plaatse begeleid door een ervaren, gespe-

cialiseerde Nederlandstalige/Afrikaanssprekende reisleid(st)er, die 

een grondige kennis van Zuid-Afrika heeft opgebouwd door zijn of 

haar jarenlange verblijf ter plaatse.

■  In het Bushman’s Kloof Wilderness Reserve worden voor de na-

ture 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 ont-

breken van roofdieren gemakkelijker te benaderen zijn. Wildlife 

komt echter niet à la carte en kunnen we dus nooit garanderen.

■  Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden 

kunnen verschuivingen in het programma noodzakelijk maken. Al 

het mogelijke wordt dan gedaan om het originele programma zo 

nauwkeurig mogelijk te benaderen.

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*=officiële categorie Zuid-Afrika / °=beoordeling Ada
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INBEGREPEN

■  Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel

 

■  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 

15/09/17)

■  Gespecialiseerde Nederlandstalige of Afrikaanstalige reisbege-

leiding

■  Assistentie bij check-in op de luchthaven

■  Annulerings- en reisbijstandsverzekering

NIET INBEGREPEN

■  Dranken & persoonlijke uitgaven (bijv. souvenirs)

■  Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

■  Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde groepsreis 

(mogelijk op aanvraag!)



ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorgani-
satie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 
1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 

Artikel 2: Aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemid-

delaar die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
 a)  wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten 

van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
 b)  er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord 

tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde 

duur het geheel of een gedeelte van zijn reisaanbod schrappen.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan 

de reizigers schriftelijk mede te delen:
 a)  de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten 

op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk 
zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen 
brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrok-
ken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve 
formaliteiten zij moeten vervullen;

 b)  informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of 
bijstandsverzekering;

 c)  de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan 

de reizigers schriftelijk te verstrekken:
 a)  dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de 

door de reiziger in te nemen plaats;
 b)  naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mailadres van hetzij de plaat-

selijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, 
hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen 
helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

 c)  voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie 
waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon 
die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. 

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in 
geval van laattijdig gesloten contract.

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

Artikel 5: Totstandkoming van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe 

gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al 

dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van 
de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. 
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt 
de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de 
bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt 
en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen. 

Artikel 6: De prijs
De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 20 kalenderdagen die aan 
de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, 
voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
- de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
- de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
- de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract 
zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke 
terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De 
prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan 
de herziening onderhevig is.

Artikel 7: Betaling van de reissom
1. Indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij 

ondertekening van de bestelbon per persoon 1.000 EUR van de totale som 
als voorschot. 

2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de 
reiziger het saldo uiterlijk één maand vóór de vertrekdatum, en op voor-
waarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of 
reisdocumenten bezorgd worden. Boekt de reiziger minder dan één maand 
vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

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 reis-
organisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met 
de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een 

derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reis-
organisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, 
in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte 
te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de 
betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de 
-bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het 

contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo 
spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te 
brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken 
zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging 
aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de 
reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een 
bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzi-
gingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van 
artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt 

wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de 
reiziger de keuze tussen:

 a)  ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of 
betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis 
die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de 
reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

 b)  ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond 
van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een 
schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:

 a)  de reisorganisator de reis annuleert, omdat het minimum aantal reizigers, 
voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd 
bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten 
minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de 
hoogte werd gebracht;

 b)  de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is 
inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzien-
bare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die 
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatre-
gelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop 

het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de 
reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze 
alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende 
diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
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3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alterna-
tieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem 
een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt 
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schade-
loos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien 
de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstan-
digheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald 
worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten 
hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, 

overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen 
van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit 
het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen 
zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van dien-
sten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere 
verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en 
vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer 
aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot 
reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisor-
ganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene dien-
sten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de 
vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de 
reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 
van toepassing.

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

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij 

deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs 
indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de rei-
ziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige 
manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor 
moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van 
de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of 
rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorga-
nisator.

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de 
reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 
één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of 
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbe-
wijs een klacht indienen.

Artikel 17: Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke 

regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 

1  tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secreta-
riaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen 
om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te 
stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een 
verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. 
Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonder-
lijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van  
50 EUR heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal 
een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde 
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeen-
komst vastgelegd worden. 

Secretariaat van de “Cel verzoening”: Vooruitgangstraat 50, Kantoor 2B05, 
1210 Brussel, tel. 02/277.61.80, fax 02/277.91.00, e-mail: verzoening.gr@
skynet.be

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de 

eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone 
rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 

2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1.250 EUR kan elke verwerende partij 
via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij 
beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van 
de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een 
vordering vanaf 1.250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. 
Beneden de 1.250 EUR staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te 
weigeren enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en 
kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden 
volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de presta-
tie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden 
bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtban-
ken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschil-
lenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het 
reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de “Cel arbitrage”: Vooruitgangstraat 50, kantoor 2B05, 1210 
Brussel, tel. 02/277.62.15, fax 02 277 91 00, e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Artikel 1: De reissom
1. De totaalprijs in EUR omvat:
 -  de intercontinentale lijnvlucht in economy class (groepsklasse) heen en 

terug van de reizigers en hun bagage (20kg - tenzij anders vermeld);
 -  bagagehandeling;
 -  alle vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals voorzien 

in het programma;
 -  alle verblijven in de vermelde hotels en lodges of gelijkwaardig;
 -  alle vermelde maaltijden;
 -  alle uitstappen die niet als facultatief aangeduid worden en dus inbegrepen 

zijn in de prijs; 
 -  alle inkomgelden, diensten, taksen, tenzij anders vermeld;
 -  alle binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen geldig op 

15 september 2017;
 -  de begeleiding ter plaatse van een Nederlands- of Afrikaanstalige reisleider;
 -  alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen en hotelpersoneel tijdens de hele 

rondreis;
 -  een annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering, zoals beschreven op p. 

13 van de brochure;
 -  indien van toepassing de BTW.
2. De totaalprijs in EUR omvat niet:
 -  de niet vermelde maaltijden;
 -  alle persoonlijke uitgaven zoals bijvoorbeeld dranken, fooien, souvenirs;
 -  alle uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld zijn;
 -  de kosten voor het paspoort (reispas), visum, inentingen en andere formali-

teiten;
 -  de bijdrage voor eventuele portretrechten voor film & fotografie;
 -  het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven;
 -  het ‘vaste prijs’-garantie pakket; 
3. Afwijkingen op de vermelde groepsreis:
 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.

Artikel 2: Formaliteiten
A. Paspoorten en visa.
 1.  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. Bij 
publicatie van deze brochure was er voor reizigers met de Belgische 
nationaliteit naast een internationaal paspoort, een visum noodzakelijk 
voor volgende rondreizen: Australië, Bhutan, Cambodja, Canada, China, 
India,  Iran, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Oeganda, Sri Lanka, 
Tanzania,  Vietnam, Verenigde Staten van Amerika, Zimbabwe. Deze 
voorschriften kunnen ten allen tijde veranderen. Als visa geweigerd 
worden door de ambassade, zijn we niet aansprakelijk. Voor een update 
van de nodige formaliteiten raden wij u aan uw reisbemiddelaar en/of 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren via hun website  
http://www.diplomatie.be of telefonisch op (02) 501.81.11.

 2.  Voor alle reizen vermeld in de brochure is een internationaal paspoort, 
geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. Per bezocht land zijn er 
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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 aan te vragen via het web 
(https://esta.cbp.dhs.gov) en in het bezit te zijn van een gedigitaliseerd 
internationaal paspoort. Ook indien het vluchtschema via Canada verloopt, 
dient u tijdig een elektronische reistoestemming of ETA aan te vragen via 
het web (http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp). Wend u op tijd 
en zo vroeg mogelijk tot de bevoegde dienst van uw gemeente en heb 
minimaal drie pasfoto’s bij voor een gedigitaliseerd paspoort.

 3.  Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur 
tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle reizen vermeld in de bro-
chure. Inschrijven in het paspoort van de ouders is niet langer voldoende. 
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 handteke-
ning 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’. 

 4.  Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische, dienen 
zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.

 5.  De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig inter-
nationaal paspoort, pasfoto’s, visa…)

 6.  De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete 
inlichtingen die vereist zijn voor zijn reis, aan de officiële instanties en de 
reisorganisator.

 7.  Visumaanvragen kunnen op vraag van de reiziger, via de reisbemidde-
laar door de reisorganisator verzorgd worden, voor zover deze binnen de 
gestelde termijn van de reisorganisator vallen en in groepsverband gebeu-
ren. Deze termijn wordt medegedeeld door de reisbemiddelaar. De kosten 
voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.

 8.  Wijzigingen i.v.m. visa worden door de reisbemiddelaar kenbaar gemaakt.
B. Medische voorzieningen - Gezondheidszorg.
 Voor een aantal bestemmingen vermeld in deze brochure is het voor de rei-

ziger noodzakelijk op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Indien 
men reist naar Oeganda en Colombia (enkel Bahía Solano) is een inenting 
tegen gele koorts verplicht. Voor Argentinië, Bolivië, Brazilië, Colombia, 
Ecuador, Peru en Tanzania wordt een inenting tegen gele koorts aangeraden. 
Voor andere bestemmingen is geen enkele inenting op ogenblik van publicatie 
van de brochure verplicht. 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  
www.reisgeneeskunde.be. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suiker-
ziekte, hartaandoeningen, astma enz.) moeten bij de inschrijving gesignaleerd 
worden aan de reisorganisator.

Artikel 3: Bagage
Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de handbagage. 
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 is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Voor de intercon-
tinentale lijnvluchten en rondreizen is één stuk bagage van max. 20 kg en één 
stuk handbagage van max. 5 kg toegelaten tenzij anders vermeld op de voucher. 
Maximale afmetingen van de handbagage = 55x30x20 cm. Uitzonderingen op 
bovenstaande zijn: Argentinië, Colombia, Costa Rica, India, Indonesië, Mongolië, 
Myanmar, Thailand (beperkt aantal kg bepaalde op binnenlandse vluchten - even-
tueel te bewaren in hotel). Voor onze India rondreizen is één stuk hoofdbagage 
van max. 15 kg en één stuk handbagage van max. 5 kg toegelaten tenzij anders 
vermeld op de voucher. Voor onze Madagaskar, Mongolië, Oeganda en Tanzania 
rondreizen vragen we een stoffen reistas te gebruiken met maximum afmetingen 
73x43x37cm. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd 
te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 4: Luchtvaartmaatschappijen
1. Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De 

luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de programmabeschrij-
ving 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 
reisbemiddelaar op de hoogte gebracht. Ook kan een bustransfer naar een 
Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aan-
komt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding 
kan worden geëist. In een dergelijk geval verbindt de reisorganisator zich er 
toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te 
beperken.

2. Vertragingen, annuleringen, overboekingen
 Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepa-

lingen van de ‘Europese Verordening over vergoedingsstelsels’ opgelegd aan 
de luchtvaartmaatschappijen, die de conventie van Montreal hebben goed-
gekeurd 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.

3. Overmacht
 Niet voorziene transportkosten en/of de kosten die het gevolg zijn van de 

vertraging van het transportmiddel (weersomstandigheden, verkeersoverlast, 
stakingen, uurwijzigingen, enz...), vallen ten laste van de reiziger.

Artikel 5: Prijsberekening
De prijs vermeld in deze brochure is vast en alle vermelde diensten, belastingen 
en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergis-

sing en de mogelijkheid tot prijsaanpassing bepaald in artikel 6 van de Algemene 
reisvoorwaarden en in artikel 6 van de Bijzondere reisvoorwaarden. Het aanbod 
is geldig vanaf 01.11.2017. De gepubliceerde prijzen vervallen bij de volgende 
uitgave van de brochure.

Artikel 6: Samenstelling van de prijs
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 15.09.2017. 
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. 

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 
15.09.2017. Het kan voorkomen dat een land, na de afsluitingsdatum van 
de prijsberekening van deze brochure, een extra taks (bijvoorbeeld BTW op 
hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) 
invoert. Verhogingen van de heffingen en/of taksen ná deze datum worden 
netto bij de reissom gevoegd.

3. Vervoer per trein, bus of boot
 De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarie-

ven zoals geldig op 15.09.2017. De door de vervoersmaatschappij ná deze 
datum meegedeelde toeslagen worden netto bij de reissom gevoegd.

4. Vliegtuigreis
 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 
15.09.2017, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventak-
sen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen ná deze 
datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchtha-
ventaksen 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 bestelbon en deze op het saldofactuur. Op 
beide documenten zal de som van beide 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 FOB Rotterdam Barge 
kunnen verhogen. De referentie brandstofprijs ‘jet fuel’ FOB Rotterdam Barge 
bedraagt op 29.09.2017 565,6$/mt. Het is wel zo dat 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 
29.09.2017 de waarde van EUR/USD 1,181277. De procentuele stijging 
zal door de respectievelijke luchtvaartmaatschappij van de reis onmiddellijk 
doorgerekend worden en zal dus ook netto bij de reissom gevoegd worden. 
Men kan deze som van luchtvaarttaksen en brandstoftoeslagen terugvinden 
door de volledige route op de website van de luchtvaartmaatschappij in te 
geven en de daarbij horende taksen/toeslagen op te vragen. Het is belangrijk 
te noteren dat er geen reductie kan worden toegekend mocht de brandstof-
prijs/heffingen/… voor uw vlucht na uw boeking dalen.

5. ‘Vaste prijs’-garantie
 Doordat wij ons bewust zijn van de onzekere situatie van de verhoging zoals 

beschreven hierboven in art. 6.2, art. 6.3 en art. 6.4, bieden wij de mogelijk-
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heid om bij boeking in te schrijven op een ‘Vaste prijs’-garantie. Hierdoor 
geniet u van de zekerheid dat er geen aanpassingen aan de taksen/hef-
fingen/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 beschre-
ven in Art. 6.4 en de wisselkoersen. Deze voorwaarden zullen evolueren 
tijdens het seizoen (november 2017 tot maart 2019). 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 van toepassing is op de door u gekozen 
vakantiebestemming conform onze bijzondere reisvoorwaarden in art. 6.4

6. Hotel
 In deze brochure 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 de volgende diensten niet 
inbegrepen: het vervoer naar de bestemming, de transfers van en naar het 
hotel, de diensten van de reisbegeleider.

7. Andere aanpassingen aan het pakket
 Voor aanpassingen aan het standaard gepubliceerde pakket wordt een toe-

slag aangerekend van €30 per persoon met een maximum van €50 per 
dossier, bovenop de prijs van de eventuele aanpassing. Onder een aanpassing 
van het pakket kan worden verstaan: een verlenging van het verblijf, aanpas-
sing van de klasse van de vlucht, ...

Artikel 7: Voorschot
Het voorschot bedoeld in artikel 7 van de Algemene voorwaarden bedraagt 30% 
van de totale reissom, met een minimum van € 1.000 per persoon. De betaling 
van de reiziger aan de reisbemiddelaar is bevrijdend ten aanzien van de reisorga-
nisator. In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar 
is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger. 

Artikel 8: Annulering
Een annuleringsverzekering, zoals beschreven op pagina 13 van deze brochure 
is inbegrepen. 
Annulering door de reiziger.
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald 

te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval 
of overmacht. Nadien is er de mogelijkheid deze bedragen terug te vorderen 
bij de verzekeringsmaatschappij. Zij beslist conform haar voorwaarden of de 
terugbetaling (min de franchise) gerechtvaardigd is.  

2. De annulering moet door de reiziger via zijn reisbemiddelaar per aangetekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Master Tours meegedeeld worden, 
met aanduiding van alle referenties van de bestelde reis.

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 geno-
men 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 3 zijn aangeduid per persoon.
4. Voor alle bestemmingen
 Tot 71 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aange-

rekende kosten vermeerderd met €125, met een minimum van 20% van de 
reissom. Vanaf 70 dagen tot en met 43 dagen voor de vertrekdag: de door de 
luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten (die in regel de volledige prijs 
van het vliegtuigticket bedragen) vermeerderd met €175 per persoon, met 
een minimum van 40% van de reissom. Van 42 dagen tot en met 11 dagen 
voor de afreis: 75% van de reissom.

 Vanaf 10 dagen voor de afreis en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van 
de reissom. 

Artikel 9: Vervanging en wijziging door de reiziger
De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 van de algemene voorwaarden zijn for-
faitair als volgt bepaald: wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits 
betaling van kosten, naast de normale prijsaanpassingen volgens onderstaande 
bepalingen:
1. overdracht van de boeking: mogelijk tot uiterlijk 12 weken voor de afreis 

mits betaling van de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten 
verhoogd met de wijzigingskosten (zie 6.7 bijzondere voorwaarden) per 
persoon.

2. wijzigingen van terugreisdatum en/of afreisdatum: zie annuleringvoorwaar-
den hierboven vermeld.

3. wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annulerings-
voorwaarden hierboven vermeld.

4. wijziging van kamertype, hotel, maaltijdregime, vluchtklasse,...: mogelijk 
tot 30 dagen voor vertrek tegen betaling van de wijzigingskosten (zie 6.7 
bijzondere voorwaarden) per dossier naast de eventuele prijsaanpassing.

 Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies deel te nemen, die inbegre-
pen 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: Aansprakelijkheid
1. De algemene aansprakelijkheid wordt geregeld door artikel 14 van de 

Algemene Reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 
18 van de Reiscontractenwet. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is 
niet betrokken in geval van overmacht (zoals gedefinieerd in art. 14 para-
graaf 2.b van de Reiscontractenwet) of van een gebeurtenis die hij zelfs met 
inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 
Bovendien is de reisorganisator wettelijk verplicht in de mate van het moge-
lijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers 
tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp 
en bijstand) zal de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra 
vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers. 

2. ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
 In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 

2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan 
van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatie-
verbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. 

3. Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
 In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 

2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de 
exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. 

Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking 
wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal 
uitvoeren. Hieronder vindt u de lijst van de maatschappijen die hiervoor in 
aanmerking komen (zie 10.4 bijzondere voorwaarden).

 De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u mee-
gedeeld bij het toesturen van de vliegtickets/saldofactuur. Indien zich 
naderhand wijzigingen voordoen zal men u 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.

4. De reisorganisator kiest zijn luchtvaartmaatschappijen (waaronder Qantas, 
Emirates, Etihad, KLM, Iberia, LAN Airlines, Cathay Pacific, Malaysian Airlines, 
Avianca, Thai Airways, Lufthansa, Turkish Airlines, Jetairways, Qatar Airways, 
Singapore Airlines, Air Canada, Air Madagascar, Air Nambia, British Airways, 
Brussels Airlines, South African Airways, United Airlines, Copa Airlines, 
Aerolineas Argentinas, Garuda,....) met de grootste omzichtigheid. Zo worden 
op alle intercontinentale vluchten enkel reguliere lijnvluchten ingeschakeld, 
die borg staan voor het correct hanteren van de verplichte veiligheidsmaatre-
gelen. 

5. Eventuele wijzigingen en/of errata in de gepubliceerde programma’s zullen 
als dusdanig zo vlug mogelijk aan de reisagent worden medegedeeld.

6. De diensten 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.

7. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede 
verloop van de excursies, die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren of dagen 
bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn 
inbegrepen of voorzien. 

8. Reisorganisator noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele aanhou-
ding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet 
naleven van de plaatselijk geldende voorschriften van een land.

9. Deze brochure werd opgemaakt volgens de gegevens die ons bekend zijn tot 
zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in 
identificatiebewijzen, exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden 
producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator 
aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.

10. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen, zonder 
aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van over-
macht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, 
die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan 
de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden verme-
den. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de 
lokale omstandigheden waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.

11. Indien de reiziger verzaakt aan de inbegrepen annulatie- en reisbijstands-
verzekering, zorgt de reiziger ervoor dat hij een bijstandsverzekering heeft 
aangegaan, aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.

Artikel 11: Klachtenregeling
1. Voor eventuele geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen 

aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. (Zie ook algemene voor-
waarden art. 17) 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. 
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2. Klachten op de bestemming
 Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de 

reisleider van Master Tours. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen 
oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks contact opnemen met het nood-
nummer van Master Tours (nadere gegevens in uw reisdocumenten). Indien 
door het niet naleven van deze voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit 
een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.

3. Niet verkregen diensten
 De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorleg-

ging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld 
staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking 
komen voor terugbetaling.

4. Bewijsstukken
 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 van het ticket en de originele 
instapkaart (boarding pass) worden gevraagd.

Artikel 12: Kamer te delen / tweepersoonskamer met bijgevoegd bed
Wij bieden onze reizigers de mogelijkheid in te schrijven in een single kamer met de 
speciale aanvraag tot ‘dubbele kamer te delen’. Deze aanvraag kan slechts worden 
bevestigd indien een tweede persoon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met 
dezelfde aanvraag, zoniet blijft men ingeschreven op basis van een single kamer. 
Een bevestigde ‘dubbele kamer te delen’ kan automatisch terug een single kamer 
worden, indien de persoon die de kamer deelde zijn reis annuleert. De kosten voor de 
single kamer zijn dan voor rekening van de reiziger die aan de reis deelneemt. Onder 
‘3-persoonskamers’ wordt verstaan dat men een tweepersoonskamer betrekt en dat 
een derde bed in de kamer wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een opvouwbaar bed, 
dat niet de kwaliteit biedt van het bed dat vast in de kamer staat. In sommige hotel-
kamers wordt de ruimte hierdoor dikwijls beperkter. De prijzen voor dit kamertype 
kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden.

Artikel 13: Uitbatingsaansprakelijkheid
Master Tours heeft een uitbatingsaansprakelijkheid afgesloten voor lichame-
lijk letsel en materiële schade. De verbintenissen van Master Tours zijn gedekt 
door een wettelijke borgstellingskrediet conform de gecoördineerde Koninklijke 
Besluiten van 30.06.1966, 01.02.1975, 22.10.1987, en 22.09.19 88 en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (uitvoering van het decreet arti-
kel 22 van 2 maart 2007), die slechts kan aangewend worden na aanmaning per 
aangetekend schrijven waarvan afschrift, eveneens aangetekend, aan ‘Toerisme 
Vlaanderen’, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, en dit binnen de 12 maanden na de 
uitvoering der werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

Artikel 14: Reisdocumenten
Het saldofactuur zal samen met de beschrijving van de eventuele wijzigingen aan 
het programma, uiterlijk 28 dagen voor het vertrek ter beschikking zijn bij de 
reisbemiddelaar. 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 reisbemiddelaar op 
voorwaarde dat de betaling van het saldofactuur aan Master Tours is voldaan. De 
tickets voor lijnvluchten zullen ter beschikking gesteld worden op de luchthaven.

Artikel 15: Reisduur en programma
1. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. 

Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor 
rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig 
vervoegen van de groep, zijn niet terugbetaalbaar.

2. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde 
reisroute afwijkt of zich aan 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.

3. 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.

4. Bij de toelichting van de hotels, resorts en lodges wordt de kwalificatie ver-
meld die geldt in het betreffende land (indien van toepassing). De inhoud 
van de kwalificaties kunnen nogal sterk uiteenlopen naargelang het land 
of het continent; zo is een vijfsterrenaccommodatie in Zuid-Amerika, het 
Midden-Oosten en Centraal Azië meestal vergelijkbaar met een drie- of vier-
sterrenaccommodatie in Europa, Oceanië, Afrika of Zuid- en Oost-Azië.

5. Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaar-
heid. Bij vroegere afreisdatum of latere retourvlucht kan een supplement 
verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.

6. De reizigers worden verzocht kennis te nemen van de praktische informatie 
betreffende diverse aspecten van hun vakantie. Deze informatie kan verkre-
gen worden tijdens onze infosessies of op de website 

 www.andersdananders.be bij de reis die men wenst te doen.

Artikel 16: De reisleider
1. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, 

het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen.
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.

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 verdere deelneming 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.

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 reisleider aanwezig.

Artikel 17: Wijzigingen gedurende de reis
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. 

2. Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door fac-
toren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de reisorganisator 

via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een passend 
alternatief aan te bieden.

3. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke geval-
len tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk 
vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisa-
tor zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk het 
karakter van de reis in stand laten.

Artikel 18: Aard van de reis
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 weten’ in deze brochure voor zijn/haar bestemming.

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.

3. 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.

4. In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in gevaar gebracht 
worden door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. Door wisselende 
politieke situaties en/of plaatselijke niet te voorziene acties van lokale groe-
peringen, 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. Zolang Master Tours reizen organiseert 
naar deze vermelde streken, deed zich tot nu toe nog geen enkel geval, zoals 
hierboven vermeld, voor bij de door haar ingerichte reizen.

5. Mindervaliden moeten, ongeacht de aard van hun handicap, via de reisbe-
middelaar 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 19: Aanvaarding
Door inschrijving op een van de reizen vermeld in deze brochure verklaart de 
reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere voorwaarden.

Artikel 20: Garantiestelling
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie 
en reisbemiddeling van 01.04.1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 
25.04.1997 is Master Tours n.v. door Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 
37, 1000 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn ver-
plichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt 
begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van 
Vlaamse Reisbureaus vzw.

Opm. De algemene en bijzondere voorwaarden zijn geldig voor contracten 
afgesloten t.e.m. 30 juni 2018. Nadien vind je de dan geldende voorwaarden 
op onze website.
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anders dan anders 
is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv 
Master Tours.

Erkenningsnummer: 5147 toegekend door het VVR
(Vereniging van Vlaamse Reisbureaus),
Willem de Dekenstraat 1/0001, 8000 Brugge.

Ondernemingsnummer: BE 0442.075.619
Master Tours is verzekerd tegen fi nancieel onvermogen bij 
Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1000 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:
Jelle Mollenvanger, Marc Van Geertsom, Ann Dassy, Ilse De 
Gruyter, Milan Swolfs, Ilse Schillemans, Raymond Bilsen

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.
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