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Even ontsnappen aan de drukte. De tijd nemen om mooie plekken te verkennen, in 

contact te komen met de mensen ter plaatse, je op te laden aan de geuren en kleuren 

van de natuur rondom. Dat kan je met Anders Reizen.

Heel bewust maken wij van wandelen de rode draad in onze reizen. Niet als doel 

op zich, maar als een middel om te beleven. Door te wandelen kies je voor de meest 

natuurlijke manier om je te verplaatsen. Een natuurlijk ritme, dat je lichaam weer 

oplaadt. Je komt op plaatsen die anders moeilijk bereikbaar zijn en geniet dankzij het 

tragere tempo volop van de omgeving. Op een actieve manier verken je de prachtige 

natuur en de culturele schatten en eigenheid van een land of volk.

Al wandelend de wereld verkennen kan je op veel verschillende manieren. Van lichte 

wandelreizen – waarbij genieten, cultuur en wandelen hand in hand gaan – tot zeer 

sportieve trekkings en expedities, waarvoor een topconditie en ijzeren wil onontbeer-

lijk zijn. Bij sommige reizen komt de cultuur van het gebied sterk aan bod, bij andere 

ligt het accent op de natuur. 

In deze brochure vind je onze groepsreizen. Elke reis weerspiegelt de waarden van 

Anders Reizen: kleine groepen met ruimte voor persoonlijk contact en een dege-

lijke, doorgaans Nederlandstalige reisbegeleiding. Verantwoorde reizen met een 

duurzaam karakter, voor actieve reizigers bij wie het opdoen van unieke ervaringen  

primeert boven comfort en luxe. 

Een overzicht vind je op de bladzijde hiernaast. En op bladzijde 5 vertellen we je wat 

meer over enkele bijzondere reisformules.

Stap een andere 
wereld binnen

Graag meer info?
Bezoek onze website! Daar vind je van elke reis 

meer uitgebreide en praktische informatie, foto’s, 

vaak ook meningen van andere deelnemers over die 

reis.

Meer info over Anders Reizen zelf en onze 

reisstijl vind je vanaf bladzijde 188. 

Bij vragen kan je ook steeds rechtstreeks bij ons 

terecht: Anders Reizen is een kleinschalige organi-

satie, waar persoonlijk contact zeer belangrijk is. Zo 

helpen we je graag verder bij het maken van je plan-

nen om samen met ons een ‘andere’ wereld binnen 

te stappen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!
Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste 

nieuwtjes, vrijgekomen en laatste plaatsen, afreis-

tips en nog veel meer. Schrijf je dan in op onze 

nieuwsbrief via 

www.andersreizen.be/nieuwsbrief! 

 
©
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Wandelen
Te voet gaan hoort bij onze reizen, bij wie we zijn, maar is geen doel op zich. We 

willen je al wandelend laten genieten van een ongerepte, ongewone natuur, van 

de culturele eigenheid van een land, van de hartelijke, plaatselijke bevolking. 

Wandelen is een middel om je grenzen te verleggen, iets te beleven, te ontdek-

ken. Omdat iedereen verschillend is, hebben we gekozen om onze wandelreizen 

in te delen in verschillende niveaus. 

=> Lees hierover zeker meer onder ‘Zwaarteniveau van de wandelingen’ 
op bladzijde 7. 

Kleine groepen of individueel
Bij onze groepsreizen ga je in kleine groep op ontdekking. Je kan rekenen op een 

sterke samenhorigheid binnen de groep, gezellige avonden en aanmoedigingen 

onderweg. Je leert elkaar echt kennen. Samen kom je op plaatsen waar je anders 

niet zou komen en geniet je van een volledig georganiseerde reis zonder praktische 

beslommeringen. 

Op onze groepsreizen gaan jongeren pas vanaf 16 jaar mee onder begeleiding van 

een volwassene. Gezinnen kunnen terecht in onze brochure ‘Actieve gezinsreizen 

2011’ of op andersreizen.be/gezin. Ook voor jongeren van 18 tem 34 jaar hebben 

we een speciaal aanbod dat je op bootz.be terugvindt. Jongeren zijn uiteraard 

ook welkom op gewone groepsreizen! Wie liever individueel op stap gaat en zelf 

zijn vertrekdatum en gezelschap kiest, kan al onze reizen in de brochure ‘indivi-

duele reizen 2011’ vinden of op andersreizen.be/individueel.

Begeleiding
Nagenoeg alle groepsreizen worden begeleid door een Nederlandstalige Anders 

Reizen-begeleid(st)er die vaak de huidige reis al heeft begeleid en goed kent. Hij/

zij neemt de touwtjes in handen tijdens je reis, maar is geen kunsthistorische gids. 

Details rond de begeleiding staan bij elke reis vermeld. 

Duurzaam reizen
Van bij de start van Anders Reizen in 1983 zijn we er ons van bewust dat een rei-

ziger – ook al gaat die te voet – sporen nalaat in het land en bij het volk waar hij 

komt. Met de jaren groeide dit bewustzijn. Respect voor de natuur waar we door-

heen trekken en voor de volkeren met wie we in contact komen, blijft dan ook 

belangrijk. 

=> Lees hierover meer op p. 189.

Duidelijke prijzen
Je koopt bij ons een compleet reispakket, waarin de meeste kosten zijn begrepen. 

Slechts wanneer het handiger is om uit eigen beurs te betalen, worden posten 

uit de totaalprijs gehaald. Dranken, persoonlijke uitgaven, inkomgelden, fooien 

en visumkosten zijn, tenzij anders vermeld, nooit inbegrepen. De eerste dag is 

enkel het avondmaal inbegrepen, de laatste dag enkel het ontbijt (tenzij anders 

vermeld). Zo kom je dus niet voor verrassingen te staan en hoef je geen grote cash-

bedragen mee te nemen. Minder stress en meer genieten dus! 

=> Lees hierover meer op p. 7.

Anders Reizen organiseert al sinds 1983 wandelreizen, sportieve 

voettochten en actieve cultuurreizen. De naam ‘Anders Reizen’ 

is geen loze term, maar verwijst naar een actieve manier van 

reizen in combinatie met respect voor de plaatselijke bevolking en een 

focus op duurzaamheid.

‘Anders’ 
Reizen

Hoe boeken?  
Heel simpel! 

Je boekt via onze website www.andersreizen.be meteen je favoriete reis 

of
Je geeft ons per telefoon je inschrijving door op  

013 33 40 40 

of
Je stuurt een e-mail met alle basisgegevens naar: 

reservatie@andersreizen.be. 

Uiteraard ben je ook steeds welkom op ons kantoor in Diest,  

of bij één van de 9 Jokerkantoren in Vlaanderen.

Anders-reizigerskorting: 
5% op elke vijfde reis

Deze 5% korting krijg je op elke vijfde reis die je met Anders Reizen maakt. 

Zowel groepsreizen als individuele reizen worden opgeteld bij de berekening 

van het aantal reizen, dit totaal houden wij voor je bij. Is je volgende reservatie  

de vijfde in rij, dan wordt de korting van 5% op de reissom in mindering 

gebracht.

Uitsluitingen:
1	Reizen met een waarde beneden ¤ 250 komen niet in aanmerking.

1	De korting van 5% wordt enkel toegepast op de reissom zoals  

gepubliceerd in onze brochure.

1	Geannuleerde reizen worden niet meegerekend.

1	De 5de reiskorting is niet combineerbaar met andere kortingen.
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Bijzondere reisformules
cULinAirE WAnDELrEizEn

Tijdens deze reizen leren we de cultuur en de lokale 

bevolking ‘via de maag’ kennen. We nemen deel aan 

kookworkshops, snuisteren op lokale markten en proe-

ven en smullen in lokale restaurants, bij wijn- en olijf-

boeren,... Tussendoor maken we tijd voor een aantal 

mooie wandelingen. Voor deze wandel- en kookreizen 

moet je geen ervaren kok zijn maar wel graag in de keuken 

staan. 

Onze culinaire wandelreizen in 2012:
Frankrijk: Bourgondië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.50

Italië: Toscane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p .67

Italië: Umbrië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 68

Marokko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 129

WAnDELEn En yOGA
Dankzij de unieke combinatie van wandelen en yoga 

leer je tijdens deze reizen leegte en stilte opnieuw een 

plaats te geven. We besteden uitgebreid aandacht aan 

ademhalingsoefeningen en lichaamsoefeningen. Om 

deel te nemen aan deze eenvoudige yogaoefeningen 

heb je geen yoga-ervaring nodig. Een yogareis is een 

herademing voor lichaam én geest!

Onze wandel- en yogareizen in 2012:
België: Orval  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Frankrijk: Vogezen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14

Duitsland: Ahrtal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Egypte: Westelijke Woestijn  . . . . . . . . . . . . . . . p. 121

Tunesië: Sahara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 125

+ nog evt. bijkomende Europese bestemming(en), waar-

over je in het voorjaar meer info op onze website vindt.

WOEStijnrEizEn
De woestijn oefent op veel mensen een onweerstaan-

bare aantrekkingskracht uit. Onthaasten is in de woestijn 

geen trendy gegeven, maar de essentie. Het is leven op 

het ritme van de natuur. Niet de klok, maar zon, maan 

en sterren bepalen de tijd. Niet de mens, maar de 

natuurelementen hebben de omgeving vormgegeven. 

Anders Reizen organiseert al van in haar prille jaren reizen 

naar de woestijn. Dankzij onze jarenlange contacten 

met de mensen ter plaatse – die meer dan vrienden zijn 

geworden – hebben wij een expertise en ervaring opge-

bouwd die uniek is in Vlaanderen! Kom mee en beleef 

de woestijn!

Onze woestijnbestemmingen in 2012:
Egypte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 118-121

Jordanië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 115-116

Marokko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 135-136

Namibië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 147

Tunesië  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 124-125

jE EiGEn GrOEpSrEiS
Samen met een groepje vrienden kan je ook ‘privé’ van 

onze reizen genieten. Anders Reizen werkt dan exclu-

sief voor jullie groepje een reis op maat uit, waarbij 

we rekening houden met jullie voorkeurdata en evt.  

bijzondere wensen. Wij zorgen voor de volledige orga-

nisatie van jullie reis en voor een geschikte reisbegelei-

der (Nederlandstalig of lokaal). Vanaf 6 personen kan 

je een dergelijke reis reeds aanvragen. Contacteer ons 

voor meer info.

tEAmBUiLDinG En incEntivES
Tijdens een teambuilding versterk je de banden binnen 

je team en leer je elkaar beter kennen. Een fysieke uit-

daging op maat is ideaal om de teamgeest aan te wak-

keren. Zo kan je samen enkele nachten zonder comfort 

in de woestijn doorbrengen of een bergtop beklimmen 

Meerdere bedrijven deden reeds succesvol beroep 

op de expertise van Anders Reizen. Onze specialiteit  

– wandelen – leent zich bovendien bijzonder goed om 

teamleden te laten werken rond belangrijke vragen 

m.b.t. het bedrijf, zoals de koers die het wil varen, ieders 

plaats binnen het geheel. Anders Reizen werkt hiervoor 

samen met ervaren HR-professionals. Contacteer ons 

voor meer info.

AnDErE fOrmULES

	1 individuele wandelreizen: vraag onze aparte bro-

chure of surf naar www.andersreizen.be/individueel

	1 actieve gezinsreizen: vraag onze aparte brochure of 

surf naar www.andersreizen.be/gezin

	1 bootz: avontuurlijke jongerenreizen  

(18 tem 34 jaar): www.bootz.be

GEZINSREIZENActieve

2012

2012
WERELDWIJD
WANDELEN

wereld binnen
Stap een andere

 
©

Ba
rt

 D
e 

W
in

te
r

 
©

To
m

 D
e 

Bo
rg

er



6

9DE AnDErS rEizEn WAnDELDAG
zOnDAG 6 mEi in BOrGLOOn
Temidden van de glooiende boomgaarden van Haspengouw ligt de historische vierkantshoeve Hellingen-

fort. Dit actieve fruitbedrijf wordt de uitvalsbasis voor deze 8de editie van onze succesvolle wandeldag. Het 

schitterende landschap, de panoramische uitzichten, mooie dorpjes en interessante bezienswaardigheden: 

het zijn stuk voor stuk voldoende redenen om 6 mei met stip in je agenda te noteren!

Vanaf 9u30 heten we onze klanten, begeleiders en hun familie en vrienden hartelijk welkom om deel te 

nemen aan dit gratis evenement. Je kan kiezen uit een waaier van diverse wandelingen, naar keuze licht of 

pittig, begeleid of individueel. 

Voor het juiste wandelprogramma, wegbeschrijving enz. kan je vanaf 15 april terecht op onze website  

www.andersreizen.be. Je kan je e-mailadres ingeven op onze mailinglist (via de website) zodat wij je op de 

hoogte kunnen houden.

infO-SESSiES
Voor meer info over bepaalde van onze bestemmin-

gen, kan je terecht op één van de info-avonden die 

wij in het vroege voorjaar organiseren.

Ervaren begeleiders vertellen je alles wat je wil 

weten over hun bestemmingen.

De info-avonden vinden plaats in Leuven en Gent 

en zijn gratis.

Het juiste programma en de locaties vind je terug 

op www.andersreizen.be/reisbeurzen.

reisbeurzen
Anders reizen is aanwezig

op de volgende  
reisbeurzen:

vakantiesalon Antwerpen
Bouwcentrum

van donderdag 26 tot en met maandag 30 januari ’12

vakantiesalon Brussel
Heizel Expo

van donderdag 2 tot en met maandag 6 februari ’12

Wandel- en fietsbeurs
Nekkerhallen Mechelen

Een nieuw salon gericht op  

de actieve wandelaar en fietser!

Zaterdag 18 en zondag 19 februari ’12

reismarkt Brugge (stand met uitsluitend 
jongerenreizen)

Stadshallen
Zondag 4 maart ’12
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Goed 
om weten 
infO OvEr jE rEiS

De informatie over jouw reis bestaat steeds uit 3 afzonder-

lijke delen: de landinfo (met beknopte achtergrondinfo over 

het land), de reisinfo (informatie die specifiek is voor die 

bepaalde reis) en de vertrekinfo (met concrete gegevens over 

het vertrek). De land- en reisinfo zijn bij elke reis vrij beschik-

baar op de website en worden eveneens meegestuurd met de 

reisbevestiging. De vertrekinfo ontvang je een tweetal weken 

voor vertrek via mail.

Voor de niet-Europese en sommige sportieve Europese 

bestemmingen is er een kennismakingsbijeenkomst voorz-

ien (dit staat dan vermeld bij de reisinformatie onder ‘deel-

nemers’). 

KAmErvErDELinG
Individueel ingeschreven deelnemers delen in de regel een 

kamer of tent met een of meerdere deelnemers van hetzelfde 

geslacht. Je hoeft dus als alleenreizende geen éénpersoons-

toeslag te betalen. In geval van een oneven aantal mannen/

vrouwen moeten we bijkomend een drie- of een éénper-

soonskamer voorzien. Soms kan aan de laatst ingeschreven 

persoon bij inschrijving worden gevraagd een single-toeslag 

te betalen.

Indien je graag altijd eenpersoonskamer wenst, kan je dit bij 

inschrijving schriftelijk melden. Hiervoor geldt steeds een 

toeslag. Het aantal eenpersoonskamers is evenwel beperkt 

en niet overal mogelijk.

BAGAGE DrAGEn?
Meestal moet je tijdens de tochten de bagage niet zelf dra-

gen; dit wordt vermeld bij de reis onder ‘bagage’. De bagage 

blijft dan in het logies of wordt vervoerd. Tijdens de wan-

delingen draag je enkel je dagrugzakje. Houd er echter reken-

ing mee dat je soms over korte afstanden toch je bagage zelf 

moet dragen, bijv. van de bushalte naar het hotel. 

vErvOEr
Bij de meeste reizen is het vervoer naar het land van bestem-

ming inbegrepen in de prijs. Soms is dit niet het geval. Bij de 

reis vind je hier meer info over. Je kan ook steeds bijkomende 

informatie bekomen op ons kantoor. Indien je via Anders 

Reizen een trein- of vliegtuigticket wil aankopen, moet je dit 

schriftelijk melden. In dat geval wordt een dossierkost aan-

gerekend van 30 euro per persoon. Evt. bijkomende verzend-

ingskosten zijn ten laste van de deelnemer(s).

UitBrEiDinG vOOr Of nA DE GrOEpSrEiS
Wil je graag wat vroeger vertrekken of nadien langer blijven 

om een stad te verkennen of een aantal dagen strand mee 

te pikken? Dat kan! In veel gevallen kan je je reis uitbreiden, 

dit vraag je best zo spoedig mogelijk schriftelijk aan. De dos-

sierkosten bedragen 25 euro, plus evt. de meerprijs van het 

vliegtuigticket en evt. extra verzendingskosten.

rEiSBEOOrDELinG
Op het einde van je reis krijg je van de begeleid(st)er een reis-

beoordelingsformulier. Je kan dit ook digitaal terugvinden op 

onze website (bij Contacteer ons). Wij stellen het zeer op prijs 

dat je ons dit formulier na afloop van de reis terugbezorgt. 

Het is een middel om over de kwaliteit van onze reizen te 

waken!

Wandelniveau
Wij drukken het zwaarteniveau per reis uit in het ‘stappertjes-systeem’ van 
S tot SSSSS. Het zwaarteniveau omvat zowel de fysieke als technische 
moeilijkheidsgraad. Als je twijfelt over je eigen niveau, bel je ons best even op. 

Het toekennen van de ‘stappertjes’ is gebaseerd op: 
•	 het aantal uren stappen per dag (rustpauzes niet inbegrepen)
•	 het hoogteverschil dat je zonder problemen en aan één stuk tijdens een 

beklimming of afdaling moet kunnen overwinnen
•	 de toestand van paden en wegen (zie ook aanvullende info bij de reis zelf  

onder ‘niveau’).

Werden NIET als criterium in de toekenning opgenomen:
•	 het al dan niet dragen van een zware rugzak, wat het niveau met één S kan 

verhogen (zie info bij de reis onder ‘bagage’)
•	 regen en koude of zon en hitte, die een reis zwaarder kunnen maken  

(zie info onder ‘klimaat’).

S
3 tot 5u. per dag, hoogteverschillen van 300 meter, goed begaanbare paden. Een normale conditie 

volstaat.

SS
4 tot 6u. per dag, hoogteverschillen van 600 meter, goed begaanbare paden. 

Geschikt voor iedereen die regelmatig aan sport doet (zoals wandelen, zwemmen, fietsen, fitness, …). 

Indien dit niet het geval is, kan je best vooraf je conditie verbeteren (dit kan bijv. ook op één van onze 

wandelweekends).

SSS
6 tot 8u. per dag, hoogteverschillen van 1000 meter, vaak moeilijk begaanbare (berg)paden met 

soms losse stenen.

Een goede fysieke conditie en enig uithoudingsvermogen zijn nodig, je beoefent best een uithou-

dingssport (lopen, zwemmen, …), of je bent bereid je conditie vanaf een tweetal maanden voor afreis 

te verbeteren door regelmatig te sporten (bijv. 3x per week lopen gedurende 30 min.). 

SSSS
6 tot 9u. per dag, stappen, hoogteverschillen vanaf 1000 meter, merendeels moeilijk begaanbare en/

of steile paden, vaak op alpien terrein en op grote hoogte. Technische hulpmiddelen worden soms 

gebruikt, maar kennis ervan is niet nodig.

Een stevige fysieke conditie en uithoudingsvermogen, alsook ervaring met bergwandelen zijn nood-

zakelijk. Voornamelijk gericht op mensen die een uithoudingssport beoefenen (lopen, zwemmen, …), 

of hun conditie vanaf twee à drie maanden voor afreis grondig willen verbeteren door intensief een 

uithoudingssport te beoefenen (bijv. 3x per week lopen gedurende 1 uur).

SSSSS
Expeditie op extreem moeilijk terrein. In sommige gevallen is een basiskennis van alpinisme en zeke-

ringstechnieken noodzakelijk en moet een palmares van beklimmingen kunnen worden voorgelegd. 

Deelnemers moeten sterk gemotiveerd zijn en over een zeer groot weerstandsvermogen, zowel fysiek 

als psychisch, beschikken.

voorbeeld

SSS Reis waarbij het fysiek niveau variëert van SS tot SSS.

Het is vanzelfsprekend dat de aard van onze reizen een goede lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid vereist. Deelnemers die een lichamelijke of geestelijke aandoening 
hebben die het verloop van de reis zou kunnen beïnvloeden, dienen hierover vóór 
inschrijving contact op te nemen met het kantoor. Uiteraard wordt deze informatie 
in alle vertrouwelijkheid behandeld.
(zie ook ‘Bijzondere Reisvoorwaarden’ blz. 193, art. 17 en 26)
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reisverzekering Een goede reisverzekering is erg belangrijk. Zowel bij annulering vóór het vertrek als 
bij problemen tijdens de reis kunnen de kosten hoog oplopen. In zo’n geval is het 
maar best om goed verzekerd te zijn!
Anders Reizen biedt de mogelijkheid om bij de boeking van een reis één van de 
verzekeringen van DE EUROPESE NV af te sluiten.

1 Algemene reisbijstands- en bagagever-
zekering al dan niet met annulatiedekking

Speciaal voor Anders Reizen uitgewerkt en met toevoe-

ging van een speciale clausule (repatriëring bij letsel aan 

onderste ledematen waardoor de wandelreis niet kan 

worden verdergezet). 

Premie per reisdag: 

¤ 2,9 (zonder annulatiedekking)

¤ 4,10 (met annulatiedekking).

reisbijstand
	1 Medische kosten: tot ¤ 250 000

	1 Vroegtijdige terugkeer (wegens overlijden, ongeval 

of zware ziekte van een familielid tot in de 2de 

graad): onbeperkt 

	1 Verlenging verblijf (ongeval of zware ziekte): onbe-

perkt

	1 Opzoeking, redding: onbeperkt

	1 Vervoer, repatriëring (bij ongeval, zware ziekte of 

overlijden): onbeperkt

	1 Familiale bijstand

Bagageverlies, -diefstal, -beschadiging tot 
¤ 1250
Waardevolle voorwerpen als foto- en videomateriaal, 

juwelen, uurwerken, … zijn per voorwerp slechts ver-

zekerd voor max. 25% van het totaal verzekerd kapitaal 

(m.a.w. ¤ 312,5 per voorwerp). De vergoeding voor alle 

waardevolle voorwerpen samen bedraagt max. 50% van 

het totaal verzekerd kapitaal (m.a.w. ¤ 625).

Het totaal verzekerd kapitaal kan worden verhoogd tot 

max. ¤ 3750 per persoon mits bijbetaling van ¤ 0,50 

per dag en per schijf van ¤ 250.

reisongevallen
	1 Overlijden tot ¤ 12500

	1 Blijvende invaliditeit tot ¤ 12500

Annulering en vakantieonderbreking:
tot ¤ 10 000 (enkel indien annulatiedekking)
Annuleringskosten worden terugbetaald voor zover 

deze aan de polisvoorwaarden voldoen. Bijzondere 

aandacht verdient de annulering ten gevolge van een 

chronische of voorafbestaande ziekte: de kosten wor-

den enkel terugbetaald wanneer binnen de maand voor 

inschrijving géén medische of paramedische behande-

ling vereist was.

Vluchten of ander ver voer dat door de reizi-

ger recht streeks en buiten Anders Reizen om 

werd geboekt t .b.v. een landarrangement met 

Anders Reizen, zijn mee gedekt onder voorbe-

houd dat in het geval van annulering een fac-

tuur of betalingsbewijs kan worden voorgelegd.  

Bij vakantieonderbreking wordt voor elke niet genoten 

vakantiedag een bedrag terugbetaald in verhouding 

tot de totale reissom, na aftrek van de reeds gebruikte 

vervoerskosten, en dit naar keuze in geld, ofwel in de 

vorm van een waardebon voor een volgende reis. In het 

laatste geval wordt het bedrag verhoogd met 10%.

2 verzekering tegen annulering en 
vakantieonderbreking  
(zonder bijstand en bagage)

Premie: 4,5% van de totale reissom. 

Het maximum verzekerd bedrag is zowel voor annule-

ring als vakantieonderbreking ¤ 10000. I.t .t . boven-

staande verzekering is vervoer dat door de reiziger bui-

ten Anders Reizen om werd geboekt, in dit geval NIET 

mee gedekt.

3 Uitbreidingsmogelijkheden  
(enkel in combinatie met 1)

Alpinismepolis
Verplicht bij een aantal reizen met alpinisme of waar 

boven een zekere hoogte gewandeld wordt (dit staat 

vermeld bij de betreffende reis onder ‘Niet inbegre-

pen’). De waarborgen zijn gelijk aan deze van de ‘alge-

mene bijstandsverzekering’, maar uitgebreid naar alpi-

nismerisico’s en ZONDER de waarborgen voor Reisonge-

vallen (‘overlijden’ en ‘blijvende invaliditeit’).

bijkomende premie per reisdag: + ¤ 3,36

belangrijke opmerking: alpinismeverzekeringen inbe-

grepen in het lidmaatschap van bergsportverenigingen, 

dekken in de meeste gevallen géén alpinismeactivitei-

ten ondernomen buiten de vereniging in kwestie, en 

dus ook niet tijdens onze reizen.

4 Bijstand auto
Geldt voor verplaatsingen van de reizigers tijdens de 

geboekte vakantie. 

Bijkomende premie per reisdag: ¤ 1,75 (wordt per 

wagen slechts bij één passagier toegevoegd).

zij dekt:

	1 Repatriëring voertuig en inzittenden: onbeperkt

	1 Bij diefstal, brand, ongeval of mechanische pech met 

herstelling van meer dan 5 werkdagen.

	1 Depannage of sleepkosten tot ¤ 500.

	1 Opsturen wisselstukken.

	1 Bewakingskosten.

	1 Vervangingschauffeur.

	1 Hotelkosten (bij herstelling ter plaatse): tot ¤ 250 

per verzekerde.

	1 Erelonen expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat.

Elke deelnemer (met of zonder ver zekering) 
(uitgezonderd ééndags wandelingen en weekends) 
geniet automatisch van de volgende 
dekkingen:
	1 Opsporings- en reddingsacties om het leven van de 

deelnemers veilig te stellen (max. ¤ 50.000 per reis-

groep; onbeperkt voor wie de bijstandsverzekering 

heeft afgesloten).

	1 Gedwongen verlenging t.g.v. natuurrampen: extra 

verblijfkosten tot ¤ 65 per persoon en per dag gedu-

rende max. 5 dagen.

Belangrijk: 
1. Elke aanvraag tot verzekering dient gelijktijdig met de reisboeking te gebeuren. 

2. Annuleringskosten, zoals vermeld in de Bijzondere Reisvoorwaarden (punt 19), moeten steeds rechtstreeks 

door de reiziger aan Anders Reizen betaald worden, zelfs in geval van annulering door toeval of overmacht 

en ook indien hij beschikt over een annuleringsverzekering. Deze kosten worden dan nadien en op voor-

waarde dat ze gedekt zijn door de polisvoorwaarden, door ‘De Europese NV’ rechtstreeks aan de reiziger 

terugbetaald. Het bedrag van de verzekeringspremie zelf wordt nooit terugbetaald. 

3. Indien je via Anders Reizen een verzekering afsluit bij ‘De Europese NV’, krijg je de polis samen met de 

reisbevestiging toegestuurd. Je wordt vriendelijk verzocht kennis te nemen van de inhoud van deze polis-

voorwaarden vóór je vertrek.

4. Bij een schadegeval dien je ons onmiddellijk na thuiskomst te verwittigen en binnen 8 dagen alle beschei-

den en bewijsstukken betreffende de schade te bezorgen. Wij maken ze vervolgens aan ‘De Europese NV’ 

over. Je verzekering dekt uiteraard alleen de periode van de reis zoals door jou aangevraagd en voor de 

bedragen hierboven vermeld.
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Winterwandeling 
in de Vlaamse Ardennen

Een pittige tocht van ca. 22 km leidt ons door de vaak 

nog besneeuwde heuvels van de Vlaamse Ardennen. 

Vanuit Oudenaarde wandelen we langs de Muziek- 

en Kluisberg en door de mooie vallei van de Zwalm. 

’s Avonds eten we samen in een typisch Vlaams restau-

rant in het centrum van Oudenaarde.

Zondag 6 februari ’11
Reisnr. 11BE303 

Prijs: ¤ 38, incl. avondmaal, trambiljet, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS. 

Begeleiding: Jago Mulder.

Winterse wandeling 
in de Dommelvallei

Deze wandeling is ca. 23 km lang en voert je vanaf het 

Hageven langs weerszijden van de grens door de prach-

tige Dommelvallei en door de natuurgebieden van het 

Hageven, Malpie, Leendertse Bossen en Venberg. De 

tocht eindigt omstreeks 17 uur bij het bezoekerscen-

trum Hageven. Voor het avondmaal rijden we naar naar 

Neerpelt voor lekkere winterse maaltijd.

Zondag 26 februari ’12
Reisnr. 12BE304

Prijs: ¤ 38, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS.

Begeleiding: Tjeu Tijskens.

Het Hallerbos
Vanuit Dworp verkennen we het Hallerbos in voor-

jaarstooi. De witte daslook en de paarse boshyacintjes 

vormen de leidraad voor deze prachtige wandeling door 

bossen en velden en langs het meer van Zevenbronnen, 

over meer dan 75% onverharde paden.

Zondag 22 april ’12
Reisnr. 12BE306

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS. Ca. 25 km.

Begeleiding: Jago Mulder.

Bloesemwandeling 
Deze luswandeling voert je over het heuvelachtige 

overgangsgebied tussen droog en vochtig Haspengouw. 

Tot in de 18de eeuw werd er in deze streek aan wijn-

bouw gedaan; nu is het de meest bekende fruitstreek 

van België. Indien het weer wat meewil, zullen de fruit-

bomen nog in bloei staan. De route brengt ons telkens 

opnieuw over de Haspengouwse heuvels, waardoor we 

enkele mooie panorama’s te zien krijgen. Rond 17 uur 

komen we terug in Borgloon, waar ons een welverdien-

de warme maaltijd wacht.

Zondag 29 april ’12
Reisnr. 12BE308

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW

Niveau: S. Ca. 20 km.

Begeleiding: Bert Petitjean.

Wandelen rond 
Alden Biezen

We starten en beëindigen onze wande-

ling bij de landcommanderij van Alden 

Biezen (die we ook even kunnen bezoe-

ken), gelegen op het grondgebied Hoe-

selt/Rijkhoven. We wandelen door beemden en boom-

gaarden in de vallei van de Molenbeek en de Demer, en 

door holle wegen naar het wijnkasteel van Genoelselde-

ren. Dan gaat het terug naar ons vertrekpunt, waar we in 

een van de poortgebouwen afsluiten met een etentje.

Zondag 20 mei ’12
Reisnr. 12BE312

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW

Niveau: S. 

Begeleiding: Tjeu Tijskens.

Over de taalgrens 
naar Zoutleeuw

Een luswandeling vanuit het historische stadje Zout-

leeuw voert ons langs bossen, holle wegen, een afge-

dankte spoorwegberm en uitgestrekte weiden met 

ruisende populieren. Verspreid in het landschap zien we 

hier en daar grote hoeves en lieflijke kerkjes, zelfs een 

watermolen. 

Zondag 10 juni ’12
Reisnr. 12BE313

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS. Ca. 25 km.

Begeleiding: Marleen Verboomen.

Eendagswandelingen
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Langs en achter 
de Belgische kust

Vanuit Oostende Station trammen 

we naar Oostduinkerke. Daar trekken 

we na een korte opwarming resoluut 

het duinengebied in. Voor de picknick 

houden we halt op de dijk van Nieuwpoort. Een pondje 

brengt ons over de IJzer en via het natuurreservaat van 

de IJzermonding bereiken we het kanaal Nieuwpoort-

Plassendale. Na een korte tocht langs het kanaal leiden 

rechte wegen ons door de polders naar Oostende, waar 

we de dag afsluiten met etentje aan de haven.

Zondag 24 juni ’12
Reisnr. 12BE314

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, trambiljet, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS. Ca. 25 km.

Begeleiding: Luc Van Pottelberghe.

Het Soete Waesland
‘Ende Quam in Waes, int soete lant’, zo kan je lezen in 

het middeleeuwse dierenepos Reynaert de Vos. Het 

Waasland is een relatief onbekende streek met bossen, 

vaarten en landschappen zonder lintbebouwing. Vanaf 

het gekende domein Puyenbroek wandelen we langs 

riviertjes als de Zuidlede, langs kanalen in en door het 

grootste bos van Oost-Vlaanderen, het Heidebos.

Zondag 1 juli ’12
Reisnr. 12BE315

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW

Niveau: S.

Begeleiding: Jago Mulder.

Door het land van ‘de Witte’
We starten onze wandeling aan het 

station van Diest en trekken door het 

domein Halve Maan om Diest te verla-

ten over de Mierenberg. Door het ‘Prin-

senbos’ en door open veld en weiden gaat naar Scher-

penheuvel, waar we in ‘De Pelgrim’ onze picknick veror-

beren. We wandelen langs de basiliek naar het Zichems 

veld en langs de Demeroever terug naar Diest. Na een 

bezoek aan het centrum en het Begijnhof sluiten we af 

met een etentje.

Zaterdag 12 augustus ’12
Reisnr. 12BE327

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S. Ca. 22 km.

Begeleiding: Tjeu Tijskens.

De Voerstreek
Een zomerse wandeling door het meest buitenlandse 

stukje Vlaanderen. De Voerstreek is verrassend onge-

rept en heeft een uitgesproken heuvelachtig karakter. 

Deze stevige dagtocht gaat langs diverse Voerdor-

pen, langs het riviertje de Voer en door het prachtige 

natuurgebied Altenbroek over meer dan 95% onver-

harde paden.

Zondag 19 augustus ’12
Reisnr. 12BE317

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW

Niveau: SS. Ca. 25 km

Begeleiding: Jago Mulder.

De Brugse Meersen
Nét buiten Brugge liggen de Assebroekse Meersen, een 

gebied waar veengronden rusten op een laag moeras-

kalk. Met de trein sporen we naar Beernem. Van daaruit 

verkennen we ondermeer het natuurgebied langs het 

kanaal Gent- Brugge en stappen verder naar Ver-Asse-

broek. Daar trekken we pas écht het Meersengebied in. 

Langs rijen populieren en knotwilgenformaties, voch-

tige weiden en hooglanden komen we opnieuw terecht 

bij het kanaal. Het water volgend komen we in hartje 

Brugge. Via het Minnewater bereiken we de Brugse Ves-

ten en belanden uiteindelijk in een gezellig restaurant.

Zondag 9 september ’12
Reisnr. 12BE318

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, vervoer naar 

startpunt, BTW.

Niveau: S. Ca. 22 km.

Begeleiding: Luc Van Pottelberghe.

Op stap door de Dijlevallei
Per trein rijden we van Heverlee naar Florival, waar onze 

tocht langs de meanders van de Dijle aanvangt. We ver-

trekken in het pas opengestelde natuurreservaat van 

het Grootbroek (St.-Agatha-Rode). Op onze weg ligt 

ook de ‘Doode Bemde’, een natuurreservaat dat bestaat 

uit een mozaïek van kleine akkers, populieraanplantin-

gen, vijvers, rietvelden en grachten. Vervolgens wagen 

we ons in het Meerdaalwoud en Heverleebos…

Zondag 23 september ’12
Reisnr. 12BE320

Prijs: ¤ 42, incl. treinrit, glaasje schuimwijn, avondmaal, 

begeleiding, BTW.

Niveau: S. Ca. 23 km.

Begeleiding: Hans Laureyssen.

Rondom Geraardsbergen
Deze wandeling start op het stationsplein in Geraards-

bergen. Al meteen na de start beklimmen we de beruch-

te Muur van Geraardsbergen. Even verderop trekken we 

over de Bosberg, van waar we een prachtig zicht hebben 

over het Pajottenland. Door een heuvelend landschap 

van weiden en velden wandelen we naar de Dender 

toe, die we – o.a. doorheen het provinciaal domein ‘De 

Gavers’ – volgen tot in Geraardsbergen.Een lekker eten-

tje hebben we nu wel verdiend.

Zondag 14 oktober ’12
Reisnr. 12BE316 

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S. Ca. 22 km.

Begeleiding: Tjeu Tijskens.

Het Zoniënwoud anders
Deze tocht vertrekt aan het station van 

Groenendaal en brengt ons door het 

zuidwestelijk deel van het Zoniënwoud. 

We wandelen voorbij verschillende 

plaatsen met een interessante geschiedenis en langs de 

imposante bomen van het woud. We doorkruisen het 

domein van het kasteel van Solvay in Terhulpen en gaan 

een hapje eten in het centrum van Hoeilaart.

Zondag 21 oktober ’12
Reisnr. 12BE323

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S.

Begeleiding: Rik Nys.

Halloweenwandeling 
in het Pays des Collines

Ellezelles in Henegouwen is de hoofd-

plaats van het natuurpark Pays des 

Collines.De tocht leidt langs hagen, 

knotbomen, afgelegen gehuchten en 

alleenstaande boerderijen waar heksen talrijk aanwezig 

zijn. We bewandelen eveneens het ‘pad der geheimzin-

nigheid’, bezaaid met met kunstwerken die verwijzen 

naar heksen, duivels, weerwolven en andere figuren die 

een rol speelden in de oude volksverhalen. Enkel voor 

dappere zielen... 

Donderdag 1 november ’12
Reisnr. 12BE324 

Prijs: ¤ 42, incl. avondmaal, begeleiding, BTW.

Niveau: S à SS. Ca. 22 km.

Begeleiding: Rik Nys.

België
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Septemberprogramma
De eerste dag maken we kennis met een reeks afgelegen 

veentjes aan de Duitse zijde van het natuurreservaat. 

Aan de Baraque Michel wacht ons een welverdiende 

pint. De tweede dag bewandelen we de Waalse zijde 

van het hoogplateau en verkennen de valleien langs-

heen veenriviertjes als Bayehon, Warche en Ruisseau 

des Coreux met hun watervallen en rotsen.

Dag 1: Afspraak tussen 19.30 en 20 u.

Dag 2-3: Dagwandeling.

Het Land van Herve 
Uit de aardrijkskundeles herinneren we ons het Land 

Van Herve, gelegen tussen Vesder en Maas. Het is een 

pittoresk en glooiend landschap met hagen en holle 

wegen, weiden en boomgaarden, bossen en riviertjes. 

Overnachten doen we in een mooie gîte in het dorpje 

met de klinkende naam Geheut.

Lenteprogramma
De eerste dag leidt onze tocht over de Duitse grens. Via 

de afgelegen venen rond het kamp van Elsenborn, de 

Hohe Mark en de massieve rots van Bieley bereiken we 

het eerste Duitse dorpje, Kalterherberg. We volgen een 

oud pad, de Kupferstrasse, langs het imposante Kreuz 

im Venn en het Schwarzes Venn, geliefd bij de everzwij-

nen. De tweede dag leidt ons langs Signal de Botrange 

met panorama over het Fagne Wallonne. Doorheen 

enkele venen gaan we op zoek naar het Croix des  

Fiancés. 

Lente en nazomer  
in de  
Hoge Venen

dag 1: Afspraak in Aubel om 11 uur. Onze eerste wan-

deling leidt o.a. naar het Amerikaans kerkhof van Henri 

Chapelle.

dag 2: Stevige dagtocht over mooie paden en door 

weiden om door de prachtige vallei van de Geul terug te 

keren naar het vertrekpunt.

dag 3: Transfer naar de abdij van Val Dieu voor de start 

van de laatste wandeling. In de namiddag, rond 15 uur, 

sluiten we het weekend af in de abdij met een hapje en 

een drankje. 
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België

11 tot 13 mei ’12 (3 d.)

Reisnr. 12BE309 Prijs ¤ 155

29 sept. tot 1 okt. ’12 (3 d.)

Reisnr. 12BE321 Prijs ¤ 155

Niveau: SS.

Logies: Sympathiek familiepension te Sourbrodt.

Vervoer: Het vervoer van je woonplaats naar 

Sourbrodt en terug gebeurt met eigen wagen, 

carpoolend of met openbaar vervoer.

Bagage: Enkel dagrugzak.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Begeleiding: Eric Debraekeleer, veenkenner.

Inbegrepen: Logies, 2x ontbijt, 2x 

middagpicknick, 1x avondmaal, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Het vervoer van je woonplaats 

naar Sourbrodt en terug.

Voorschot: Meteen de volledige reissom.

9 tot 11 november ’12 (3 d.)

Reisnr. 12BE326 Prijs ¤ 169

Niveau: SS.

Logies: Gîte met 2-persoonskamers en privé 

sanitair. 

Vervoer: Eigen wagen of carpoolend. Ter plaatse 

heb je ook een wagen nodig.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Tjeu Tijskens, die dit weekend zelf 

uitwerkte.

Deelnemers: Min. 7 – max. 10.

Inbegrepen: Logies, maaltijden vanaf avondmaal 

dag 1 t.e.m. middagpicknick dag 3, begeleiding, 

BTW.

Niet inbegrepen*: Transfers heen & terug en ter 

plaatse.

Voorschot: Meteen de volledige reissom.
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Genietweekend 
aan de Ourthe
Tot rust komen in de Ardennen, weg van alle drukte. 

Verkwikkende herfstwandelingen in een glooiend land-

schap van bossen en weiden. Een gezellig huis aan de 

oever van de kronkelende Ourthe, stijlvol gerenoveerd 

en met open haard. Genieten van een streekbiertje bij 

een schotel plaatselijke lekkernijen, en van een gastro-

nomisch diner na een lange wandeling. Dit zijn de ingre-

diënten van dit genietweekend niet ver van La Roche. 

dag 1: Aankomst vanaf 19u. We maken met elkaar ken-

nis bij een smakelijke schotel Ardeense vleeswaren en 

kazen, begeleid door vers brood en overgoten met een 

lokaal biertje of glaasje wijn.

dag 2: Een dagwandeling voert ons door de glooiende 

omgeving van de Ourthevallei, met zijn uitgestrekte 

wouden en panoramische zichten. Op onze weg stui-

ten we op de dammen en burchten van een beverfami-

lie, een indrukwekkend zicht! ’s Avonds wacht ons een 

heerlijk gastronomisch maal in het elegante kader van 

een restaurant in de buurt.

dag 3: Een tweede wandeling om de mooie omgeving 

verder te leren kennen. Bij slecht weer bieden de grotten 

van Hotton – twee sterren volgens Michelin – een inte-

ressant alternatief. Einde in de loop van de namiddag. 

De Gaume, het meest zuidelijke stukje België, is de 

streek waar de diep ingesneden valleien van de Arden-

nen plaats ruimen voor een zacht golvend plateau met 

akkers, weiland en bossen. Typisch voor de streek zijn de 

‘cuesta’s’, heuvels die aan de ene zijde een steile en aan 

de andere kant een zachte helling vertonen. Op onze 

tochten wandelen we over de cuesta’s van de Vire, de 

Ton en de Chiers. In onderlinge afspraak wonen we een 

van de dagen de completen bij, de laatste gebeden van 

de dag, in de abdij van Orval.

dag 1: Aankomst in n Meix-devant-Virton en wande-

ling in de omgeving van Orval. 

dag 2-4: De wandelingen leiden ons langs het meest 

zuidelijke dorpje van ons land, Torgny. We komen in 

Avioth met zijn indrukwekkende basiliek, in de oude 

versterkte stad Montmedy met zijn vestiging en in Mar-

ville, een mooi Frans dorpje met het historisch kerkhof 

van St-Hilaire. Het panorama vanaf het heiligdom van 

Sint-Walfroy is prachtig. Het programma eindigt in de 

late namiddag van dag 4.

Schilderachtige dorpen en paden  
van de Gaume
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België

28 april tot 1 mei ’12 (4 d.)
Reisnr. 12BE307 Prijs ¤ 260
Niveau: S à SS, 18 à 22 km.
Logies: Goed familiehotel met lekkere keuken.Vervoer: Eigen wagen of carpoolend. Ter plaatse is een wagen nodig.

Bagage: Enkel dagrugzak.
Begeleiding: Rik Nys, die dit weekend zelf uitwerkte.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Logies, maaltijden vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. middagpicknick dag 4, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Transfers heen & terug en ter plaatse.
Voorschot: Meteen de volledige reissom.

19 tot 21 oktober ’12 (3 d.)
Reisnr. 12BE322 Prijs ¤ 195
Niveau: SS. Gemiddeld 20 km.
Logies: Gezellige woning, 5 kamers, 3 badkamers (te delen). Lakens inbegrepen.

Vervoer: Eigen wagen of kostendelend met een andere deelnemer.
Begeleiding: Anne Van Roy.
Deelnemers: Min. 8 – max. 13.
Inbegrepen: Verblijf, maaltijden vanaf avondmaal dag 1 tot picknick dag 3, begeleiding, BTW.Niet inbegrepen: Vervoer, dranken buitenshuis.Voorschot: 30% van de reissom.
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Yoga en wandelen
Zin om er eens tussenuit te knijpen en even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur? Nood 
aan enkele dagen totale rust en ontspanning? Op 3 mooie en niet al te verre locaties bieden 
wij de  heilzame combinatie aan van wandelen en yoga-sessies o.l.v. Ann Brosens, gediplo-
meerd yogadocente van het Iyengar Yoga Centrum in Antwerpen

Frankrijk: Vogezen
Aan de rand van het kleine dorpje Hennezel, in de lage 

Vogezen, ligt een domein waar men streeft naar een zo 

ecologisch mogelijke manier van leven, zowel op mate-

rieel als op geestelijk vlak. We verblijven er in het mooie 

gastenhuis. Het eten is biologisch-vegetarisch. Alles 

komt vers uit de eigen groenten- en kruidentuin. Wan-

delen doen we in de de bosrijke omgeving. Wie’s avonds 

nog niet moe is, kan een frisse duik nemen in de natuur-

lijke zwemvijver, zich reinigen in de zweethut of lekker 

ontspannen in een extra yogales.
Niveau: S tot SS, 4 à 6 stapuren op vlak tot heuvelachtig 

terrein. Voor de yoga is geen ervaring nodig.

Logies: Gastenhuis op een mooi domein met twee- en 

driepersoonskamers.

Vervoer: Eigen wagen, kostendelend of trein tot Vittel + 

privé-transfer.

22 tot 29 september ’12 (8 d.)
Reisnr. 12FR182 Prijs ¤ 780

België: Orval
In een afgelegen uithoek van Orval ligt een mooi gere-

noveerde hoeve met gerenommeerde gourmet-macro-

biotische keuken. Mooi in balans met de yoga zijn de 

wandelingen in het zachtgolvende landschap van de 

Gaume.
Niveau: S voor de wandelingen. Geen ervaring vereist voor 

de yoga.

Logies: Vierpersoonskamers in gerenoveerde hoeve. Eigen 

linnengoed meebrengen.

Vervoer: Eigen wagen, kostendelend of trein + bus + 2 km 

te voet.

18 tot 20 mei ’12 (3 d.)
Reisnr. 12BE311 Prijs ¤ 310

Duitsland: Ahrvallei
Bad Bodendorf ligt in de Ahrvallei, bekend om haar 

natuurlijke warmwaterbronnen. We verblijven in een 

luxueus hotel, uitgerust met wellness-faciliteiten. 

Voor de yogalessen zijn we ’s voormiddags te gast in de  

Padmashala Yogaschool van Bettina. In de namiddag 

wandelen we over de bosrijke heuvels en doorheen 

prachtig aangelegde wijngaarden. 
Niveau: S tot SS voor de wandelingen. Voor de yoga is 

geen ervaring nodig.

Logies: Luxe-wellnesshotel met ruime 

tweepersoonskamers.

Vervoer: Eigen wagen, kostendelend of per trein (het hotel 

ligt op wandelafstand van het station).

Datum en Prijs bekend voorjaar 2012

Anders Reizen organiseert  
ook wandel- en yogareizen  
in de woestijn
11 Tunesië – Sahara: van 10 tot 17 maart – zie blz. 125

11 Egypte – Sinaï: van 11 tot 18 november – zie blz. 121

Voor de uitgebreide info 
per reis verwijzen we 

naar onze website.
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Voor alle reizen:

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ann Brosens, Iyengar yoga-docente.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Inbegrepen: Logies, meeste maaltijden, 

begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Vervoer van je woonplaats 

naar het verblijf en terug, wellness-arrangementen 

(Duitsland).

Voorschot: 30% van de reissom.

België · Frankrijk · Duitsland
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Herfstkleuren  
in Klein-
Zwitserland
Aan weerszijden van de grens Luxemburg-Duitsland 

strekt zich het ‘Deutsch-Luxemburgische Naturpark’ 

uit . Het Luxemburgse deel noemt men ‘Klein-Zwit-

serland’, het Duitse gedeelte het ‘Naturpark Südeifel’. 

Vanuit een comfortabel hotel met sauna in Bollen-

dorf verkennen we een schitterend wandelgebied. De 

natuur is er uitgesproken mooi: van rivieren door-

sneden plateaus, geërodeerde zandsteenrotsen met 

spectaculaire rotswanden, bossen, ... Vanuit het hotel 

zijn verschillende wandelingen mogelijk. Zo kunnen 

we langs de oevers van de Sauer naar het Teufelsloch 

en het Kasteel van Weilerbach stappen, of naar het  

Plateau van Ferschweiler, dat zo’n 200 m hoger ligt dan 

de omringende rivierdalen. Er is de romantische wan-

deling met veel groen, riviertjes en burchten door het 

Hallerbachdal of de meer avontuurlijke tocht naar de 

‘chocoladestad’ Echternach. Het programma eindigt in 

de late namiddag van dag 4. 

De kronkelende Moezelvallei is afgezoomd met steile 

hellingen vol wijngaarden. De veelzijdige landschappen, 

rijke geschiedenis en natuurlijk de verfrissende wijnen 

staan garant voor enkele dagen ontspannend wandel-

plezier. We wandelen over glooiende wijnbergen, door 

bosrijke dalen en rustige dorpjes. Voor de durvers is er 

de wandeling door de Bremmer Calmont, de steilste 

wijngaarden van Europa. Sommige stukjes moeten via 

stalen ladders overwonnen worden (een gemakkelijke 

variant is ook mogelijk). In september vindt bovendien 

de wijnoogst plaats, wat de reis een speciale dimensie 

geeft. Het programma eindigt in de late namiddag van 

dag 4.

Door de wijngaarden 
van de Moezelvallei

 
©

Ro
b 

Pu
ts

ey
s

 
©

Va
lw

ig

w
an

de
lw

ee
ke

nd
s

20 tot 23 september ’12 (4 d.)
Reisnr. 12DE319 Prijs ¤ 325
Niveau: S tot SS. Twee tochten van ca. 16 km en twee van ca. 22 km in heuvelend terrein.Vervoer: De afstand Brussel-Treis-Karden bedraagt ca. 295 km.

Logies: Kleinschalig pension. De uitbaatster kookt voor ons.
Begeleiding: Jago Mulder.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Inbegrepen: Logies, maaltijden van avondmaal dag 1 tot picknick dag 4, begeleiding, BTW.Niet inbegrepen*: Heen- en terugreis.Voorschot: 30% van de reissom.

1 tot 4 november ’12 (4 d.)
Reisnr. 12DE325 Prijs ¤ 255
Niveau: S tot SS.
Vervoer: De afstand Brussel-Bollendorf bedraagt ca. 260 km.

Logies: Verzorgd hotelletje, tweepersoonskamer met privaat sanitair. Gratis gebruik van sauna, fitnessruimte en ‘Kneippanlage’.
Begeleiding: Jef Mertens.
Deelnemers: Min. 6 – max. 13.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Inbegrepen: Logies, maaltijden van avondmaal dag 1 tot picknick dag 4 (incl. tussendoortje en thee voor drankfles), begeleiding, BTW.Niet inbegrepen*: Heen- en terugreis.Voorschot: 30% van de reissom.

Duitsland
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Waddeneiland Terschelling

De Veluwe 

Voor de kust van Friesland en Groningen liggen de Wad-

deneilanden, met een immense variatie aan landschap-

pen, duincomplexen, stranden en dorpjes. Het eiland 

Terschelling is voor 80% natuurgebied. Het karakter 

van het eiland is dan ook zeer natuurlijk, kleinschalig en 

intact. Op onze tochten komen we de sporen tegen van 

hoe hardvochtig het bestaan de vorige eeuwen wel kon 

zijn, zoals dorpen die werden verzwolgen of onderge-

stoven. Maar de zee zorgt ook voor veel mooie dingen: 

zeehonden die uitrusten op een zandbank, een immen-

se zwerm wulpen die neerstrijkt op een drooggelopen 

wad, een brede duinvlakte vol wuivend gras.

dag 1: Afspraak bij de veerbootterminal in Harlingen 

rond 11 u. en overtocht naar Terschelling. Wandeling 

van ca. 10 km.

dag 2-3: Wandelen op Terschelling (20 à 25 km).

dag 4: Wandeling van ca. 15 km. Overtocht naar Har-

lingen om 16 u.

De Veluwe is het grootste aaneengesloten bosgebied 

van Nederland, compleet met uitgestrekte heidevelden, 

bossen, duinen en stuifzand. Rust, ruimte en frisse lucht 

zijn er troef. Vanuit Hoenderloo, aan de rand van het 

nationaal park Hoge Veluwe, maken we drie dagwande-

lingen over uitgestrekte vlaktes en door bossen in len-

tetooi. Ook brengen we een bezoek aan het beroemde 

Kröller-Müller museum, waar je enkele meesterwerken 

van Van Gogh en Mondriaan kan bewonderen.

dag 1: Aankomst om 10 uur in Hoenderloo, wandeling 

van ca. 15 km in het Kootwijkerzand.

dag 2: Dagwandelingen van ca. 22 km in het Park 

Hoge Veluwe.

dag 3: Wandeling van ca. 20 km in het Nationaal Park 

Veluwezoom. Einde rond 16 uur.
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31 maart tot 2 april ’12 (3 d.)

Reisnr. 12NL305 Prijs ¤ 215

Niveau: S tot SS.

Logies: Bungalows met 1-, 2- en 3- persoons-

kamers. Eigen bedlinnen mee te brengen.

Vervoer: Eigen wagen of kostendelend met een 

andere deelnemer.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 8 – max. 14.

Begeleiding: Liliane Gepts.

Inbegrepen: Logies, maaltijden vanaf avondmaal 

dag 1 t.e.m. ontbijt dag 3, inkomgeld natuurpark 

Hoge Veluwe, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Het vervoer van je woonplaats 

naar Hoenderloo en terug.

Voorschot: Meteen de volledige reissom.

17 tot 20 mei ’12 (4 d.)

Reisnr. 12NL310 Prijs ¤ 320

Niveau: S.

Vervoer: Het vervoer naar Harlingen en terug kan 

met eigen wagen of kostendelend met een andere 

deelnemer. 

Logies: 2- en 3-persoonskamers in wandelherberg.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 8 – max. 14.

Begeleiding: Jago Mulder.

Inbegrepen: Transfers van Harlingen tot 

Harlingen, logies, maaltijden, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Het vervoer naar Harlingen 

en terug.

Voorschot: Meteen de volledige reissom.

Nederland
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Deze originele trip moet het niet hebben van de bekende plaatsen en bezienswaardig
heden, maar wijdt zich aan de authentieke charmes van minder bezochte wijken (zonder 
de bruisende binnenstad te verwaarlozen). Wandelen langs de Thames, op zoek gaan naar 
typische buitenwijken, kleine musea ontdekken… cultuur en natuur gaan hand in hand. De 
avondprogramma’s zijn vrij ter plaatse te kiezen: een wandeling in Soho, een boottochtje 
of een avondje Covent Garden, afhankelijk van het weer en de evenementenkalender. We 
ontdekken een stad die herademt na de helse drukte van de Olympische Spelen.

Londen ‘voor gevorderden’

van de duurste buurten van Londen. In het verleden 

woonden hier beroemdheden als de boef Dick Tur-

pin, de schilder Constable, de dichter Keats, Sigmund 

Freud,… Of hou je meer van George Michael, Elisabeth 

Taylor of Emma Watson? We wandelen door het park 

‘the Heath’, met panorama over Londen, en bezoeken op 

onze weg enkele kleine musea.

dag 4: Bezoek aan één van de ‘Magnificent Seven’, 

de zeven meer of minder verwaarloosde Victoriaanse 

begraafplaatsen die Londen rijk is en waar zich in de 

loop der tijden unieke stadshabitats van flora en fauna 

hebben ontwikkeld. ’s Namiddags gaan we naar Fulham 

Palace, de vroegere bisschoppelijke woning met aan-

horende tuinen. Daarna wandelen we langs het Thames 

Path stroomopwaarts tot aan Hammersmith Bridge. 

dag 5: Vrij tot aan het vertrek van de Eurostar in de 

namiddag. Londen is het shoppingparadijs bij uitstek, 

van dure merkkledij tot toffe vintage, van luxueuze 

warenhuizen (Harrods!) tot vlooienmarktjes. 

dag 1: London is only two hours away! We droppen 

de tassen in ons typisch Engels hotel en zijn klaar om 

de buitenrand van Londen centrum te verkennen. Van 

‘Little Venice’ gaan we langs het Regents Canal naar het 

noordelijk district Camden, bekend om zijn markten (en 

woonplaats van wijlen Amy Winehouse). We slenteren 

langs de kraampjes of brengen een bezoek aan één van 

de vele pubs, van super-trendy tot heerlijk ouderwets. 

dag 2: Een dagje natuur. We vertrekken in Richmond, 

eeuwenlang de favoriete buitenwijk van de adel en de 

‘rich and famous’, en wandelen langs het groene oever-

pad van de Thames stroomopwaarts. In Kew wonen 

we een demonstratie van stoommachines bij (klinkt 

vreemd, maar blijkt verrassend!) en lunchen doen we 

in één van de kleine pubs bij Strand On Green. In de 

namiddag bezoeken we de belangrijkste botanische 

tuin van Groot- Brittannië: Kew Gardens. 

dag 3: Hampstead is de meest pittoreske wijk van 

Camden. Boven op de heuvelkam heeft deze wijk zich 

altijd afzijdig gehouden van de grote stad en is nu één 
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14 tot 18 augustus ’12 (5 d.)

Reisnr. 12GB141 Prijs ¤ 760 

Niveau: S. 

Vervoer: Te voet en per metro.

Logies: Comfortabel hotel.

Bagage: Blijft in het logies.

Begeleiding: Annick Decoster, die Londen goed 

kent.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Eurostar, logies, ontbijt, transfers 

(Travelcard), begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen, 

inkomgelden.

Voorschot: 30% van de reissom.

Groot-Brittannië
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Stockholm is een bruisende, trendy stad die geniet van een unieke ligging in een archipel van 
24.000 eilanden. Ze combineert schilderachtige straatjes met statige lanen en kaden, schitte
rende musea met hippe winkels en galerijen. Op deze zesdaagse trip laten we je kennismaken 
met de snelle hartslag van een kosmopolitische stad, maar ook met de rust van de zee en de 
Scandinavische natuur.

Stockholm: bruisende stad  
op en aan het water

ren van de Botnische Golf. De eilanden en de zee spelen 

sinds mensenheugenis een belangrijke rol in het dage-

lijks leven van de Stockholmers. We maken een lange 

boottocht langs kleine en grote eilanden, onbewoond 

of met kleurrijke houten huizen, en trekken ook tijd uit 

voor een wandeling en een Zweedse picknick op één van 

hen.

dag 4: De dag vangt aan met een bezoek aan Stock-

holms uniekste museum: het Vasamuseet. Je staat er 

oog in oog met een 17de-eeuws oorlogsschip, dat als 

een Titanic- avant-la-lettre bij zijn eerste vaart de die-

perik inging. Enkele decennia geleden werd het weer 

bovengehaald en in al zijn glorie heropgebouwd. We 

bevinden ons nu op het groene eiland Djurgarden. Een 

lange wandeling trakteert ons op mooie zichten op de 

brede wateren van de archipel. Na afloop kan je naar 

keuze ronddwalen tussen stemmige oude boerderijen 

in Skansen, een soort Bokrijk waar je het Zweedse land-

leven van vroeger kan herbeleven, of je onderdompelen 

in de Scandinavische cultuur in het Nordiska Museet. Of 

voel je je meer aangetrokken tot de goudschat van de 

Vikingen in het Historisch Museum?

dag 1: Tijdens een eerste wandeling zien we hoe het 

centrum van de Zweedse hoofdstad zich over meer-

dere eilanden uitstrekt: Djurgarden, Skeppsholmen, 

het eiland met het oude centrum,… We zullen ze in de 

loop van de komende dagen nader leren kennen. Met 

het oude centrum of Gamla Stan vangen we al meteen 

aan: de pittoreske smalle straatjes met hun rode en gele 

huizen lijken zo uit een prentenboek te komen. Je vindt 

er overal kunstgalerijen, brocantezaken, winkeltjes met 

ambachtswerk,…. 

dag 2: Het stadhuis is niet alleen schitterend gelegen 

aan de oever van de Riddarfjärden, maar toont ons ook een 

bijzonder mooie Scandinavische architectuur. Een brug 

scheidt het van het moderne centrum, dat bulkt van de 

winkelstraten en -galerijen. Hier klopt het commerciële 

hart van Stockholm, en vind je grote ketens naast exclusie-

ve boetieks. In de namiddag laten we ons meevoeren door 

de pracht en praal van het koninklijk paleis. We eindigen in 

het Nationaal Museum. Je vindt er oude meesters zij aan zij 

met klassiekers uit Scandinavisch design.

dag 3: Met zo’n 24.000 eilanden en scheren beschut 

de archipel of ‘Skärgård’ de stad tegen de open wate-

dag 5: Nabij Stockholm liggen enkele mooie natuur-

reservaten. Al wandelend door naald- en berkenwou-

den, over met mos bedekte rotsen en langs verstilde 

meren waan je je diep in het Scandinavische binnenland. 

Verrassend, zo dicht bij een wereldstad! De rest van de 

dag kan je vrij invullen. Wil je nog een museum meepik-

ken, of ga je liever op ontdekking langs trendy winkel-

tjes in de hippe wijk Södermalm? Stockholm bezit ook 

enkele elegante bad- en wellnessinstellingen, waar je je 

heerlijk kan laten verwennen.

dag 6: Vrije voormiddag, tot het vertrek naar de 

luchthaven.
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18 tot 23 september ’12 (6 d.)
Reisnr. 12SE168 Prijs ¤ 1190
Niveau: SS. Stadswandelingen wisselen af met enkele langere natuurwandelingen, soms over rotsachtig of drassig terrein.

Klimaat: Sfeervolle herfstkleuren. Het kan zowel zonnig als regenachtig, zacht als fris zijn.Logies: Centraal gelegen middenklassehotel.Begeleiding: Bart De Winter, die deze reis uitwerkte en begeleidde.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, picknick op dag 3, transfers, inkomgelden binnen het kader van het programma, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen (budget ca. ¤ 200).
Voorschot: 30% van de reissom.

Zweden
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Berliner  
Luft & Duft
Een zomerse verkenning 

van metropool Berlijn

Hierbij een voorstel van programma, aanpasbaar aan 

de interesses van de groep. Je begeleider heeft een pak 

suggesties in petto en laat jullie Berlijn anekdotisch 

ontdekken. 

Tussendoor geniet je van de zomerse sfeer op en langs 

de ontelbare pleinen, parken, meren, waterlopen 

en leuke terrassen. We eten elke avond in een ander 

typisch restaurant en trekken ook een avond naar de 

trendy Prenzlauerberg of het alternatieve Kreuzberg.

dag 1: Herzlich Willkommen in Berlin! 

Kennismakingswandeling in het centrum van het 

vroegere West-Berlijn in Charlottenburg. De Kaiser-

Wilhellm-Gedächtniskirche, het KDW (Kaufhaus des 

Westens), de interactieve Story of Berlin-Expo, de 

omgeving van de Zoologischer Garten en de mondaine 

Savignyplatz staan op het programma.

dag 2: Een reeks highlights die ons herinneren aan 

het aristocratische voormalige Oost-Berlijn: de Bran-

denburger Tor, de Reichstag, het keizerlijke Unter den 

Linden, het Museuminsel met het volledig vernieuwde 

Egyptisch museum en het Pergamonmuseum, het 

muurmuseum aan Checkpoint Charlie, het DDR muse-

um, de Berliner Dom, de Gendarmenmarkt met haar 

twee kathedralen, de ‘Topografie van de terreur’-expo 

in het Gestapo-hoofdkwartier. Keuze te over!

dag 3: We sporen we naar Potsdam en wandelen door-

heen prachtige bossen en parken naar het 18e-eeuwse 

rococopaleis Sanssouci van Frederik de Grote. In Pots-

dam zelf ontdekken we te voet de Hollandse en Russi-

sche wijk.

dag 4: Eerst een wandeling door Grünewald, een 

van de mooiste groene 19e-eeuwse woonwijken, langs 

schilderachtige villa’s en idyllische meren naar het Jagd-

schloss Grünewald. In de late namiddag biedt de futu-

ristische Potzdamer Platz ons een beeld van het nieuwe 

Berlijn na de muur.

dag 5: Auf Wiedersehen!

In functie van het uur van de terugvlucht, nog een 

bezoek aan de zomerresidentie Schloss Charlottenburg 

met het beroemde Porzellankabinett en het rustgeven-

de Schlosspark, een bezoek aan het Joods museum of 

gewoon even vrij voor shopping of een gericht bezoek.

“Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin, deswe
gen muss ich nächstens wieder hin…” zong 
Marlène Dietrich. 
Ook wij zetten koers naar Berlijn, met aan
dacht voor het bewogen oostwest verleden 
van deze voormalige hoofdstad van het 
Pruisisch rijk. We wandelen langs resten van 
de ‘muur van de schande’, het DDRmuseum, 
de Story of Berlinexpo in een atoomschuil
kelder en checkpoint Charlie, en ontdekken 
de diversiteit van deze uit zijn as verrezen 
grootstad.
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22 tot 26 juli ’12 (5 d.)

Reisnr. 12DE117 Prijs ¤ 695

Niveau: S

Klimaat: Meestal mooi warm zomerweer.

Logies: Stijlvol hotel-pension in een zijstraat van 

de Kurfürstendamm.

Vervoer: Openbaar vervoer.

Bagage: Blijft in het hotel.

Begeleiding: Berlijn-kenner Pierre Van der Bracht.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, 

groepstransfers, Berlin Welcome Card (geeft 

korting bij heel wat culturele activiteiten), 

luchthaventaksen, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen 

(budget ca. ¤ 160), inkomgelden musea (budget 

ca. ¤ 50).

Voorschot: 30 % van de reissom.

Duitsland
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München en de Königschlösser
Naar het winterse Oberbayern in betoverende kerstsfeer

Hierbij een voorstel tot programma, dat kan aangepast 

worden aan de interesses van de groep en de weersom-

standigheden. Je begeleider heeft nog meerdere moge-

lijkheden in petto.

dag 1: Grüss Gott München! 

De kennismakingswandeling ‘gotiek, renaissance en 

barok in de Altstadt’ leidt langs de Marienplatz, de 

Frauenkirche (Dom), Asamkirche, Viktualienmarkt,… 

Bezoek aan het Hofbräuhaus en een leuke avondwan-

deling ‘Munich by night’.

dag 2: Vorstelijke bouwkunst en de groene long

Wandeling langs het voormalig koninklijk paleis de Resi-

denz, de loggia van de Feldherrnhalle, de Siegestor, het 

Schloss Nymphenburg, de Villa Stuck,… Daarna even 

verpozen in de Englischer Garten, het grootste park-

complex van Duitsland.

dag 3: Musea en kunstverzamelingen of wandeldag 

‘Starnberger See’

Keuze te over: Nationalmuseum, Völkerkundemuseum, 

Alte, Neue en Moderne Pinakothek, Archeologische 

Staatssammlung, Deutsches Museum, de vernieuwde 

BMW-Welt & Museum,… Voor wie geen musea wenst 

te bezoeken is er een idyllische begeleide wandeling 

(max.16 km) van Starnberg door de Maisinger Schlucht, 

langs de Maisinger See en Schloss Possenhofen waar 

Sissi haar jeugd doorbracht en langs de oever van de 

Starnberger See, waarin Ludwig II aan zijn einde kwam, 

terug naar Starnberg. De reis München-Starnberg heen 

en terug gebeurt met de S-Bahn. 

dag 4: De Königsschlösser

Met de Oberbayern-Bahn naar Füssen in Allgau. Wan-

deling naar Hohenschwangau en bezoek aan het Schloss 

Neuschwanstein. Avondwandeling in het betoverende 

decor van de Forggensee. Je begeleider vertelt anekdo-

tes uit het bizarre leven van Ludwig II. Overnachting in 

leuk hotel in Füssen.

dag 5: Auf Wiedersehen in München

Met de Oberbayern-Bahn terug naar München en een 

laatste stadswandelingetje of gericht bezoek naar 

keuze of enkele uurtjes vrij om te shoppen. 

Net zoals haar belangrijkste exportproduct BMW is München degelijk, vernieuwend én 
opwindend! De hoofdstad van Beieren wordt ook wel eens het Duitse Firenze genoemd 
wegens de overvloed aan kunst, barok en gotiek en haar binding met sprookjeskoning 
Ludwig II. Elke avond staat een ander typisch Beiers restaurant op het programma, waar 
‘Gemütlichkeit’ niet ontbreekt… Kers op de taart is een wandeling in Füssen in Ober
bayern, waar het pronkstuk van Ludwigs bouwwerken, het superromantischee ridderslot  
Neuschwanstein op ons bezoek wacht.
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5 tot 9 december ’12 (5 d.)
Reisnr. 12DE232 Prijs bekend 2012
Niveau: S. De wandeling in Füssen duurt 2 à 3 uur en is gemakkelijk, de facultatieve wandeling naar Starnberg is max.16 km lang, doch over gemakkelijke paden met enkele lichte stijgingen. Klimaat: Koud doch dikwijls mooi winterweer, al dan niet met sneeuw.

Logies: Comfortabel vernieuwd stadshotel in het centrum van München en leuk berghotel in Füssen. Vervoer: Voor langere afstanden gebruiken we het efficiënte openbaar vervoer. 
Bagage: Blijft in het hotel. 
Begeleiding: München-& Bayernkenner  Pierre Van der Bracht, die deze reis creëerde.Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 

Inbegrepen: Vluchten, logies, uitgebreid ontbijtbuffet, groepstransfers, bagagedepot laatste dag, luchthaventaksen, begeleiding, BTW. Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen (budget ca. ¤ 150), inkomgelden 
bezienswaardigheden (ca. ¤€60).
Voorschot: 30% van de reissom.

Duitsland
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Moderne stromingen
De Jugendstil en het expressionisme luidden begin 

20ste eeuw een nieuwe periode van artistieke creati-

viteit in. Kunstenaars als Klimt, Schiele, Kokoschka… 

maar ook architecten als Hoffman, Wagner, Loos en 

de eigenzinnige Hundertwasser lieten in Wenen hun 

sporen na, en we bezoeken zeker enkele van hun opval-

lendste realisaties.

Verrassend groen…
Pal ten westen van Wenen strekt zich het Wienerwald 

uit, een laaggebergte met loof- en dennenwouden, 

glooiende weiden en wijngaarden, hier en daar steile 

rotspartijen. Op amper een steenworp van de stads-

drukte vind je er landelijke dorpen, waar het in de wijn-

gelegenheden (‘Heurigen’) gezellig toeven is bij een glas 

witte wijn en een bord hartige hapjes. Tijdens deze reis 

beperken we ons dan ook niet tot de stad en haar cul-

tuur, maar trekken we viermaal de stapschoenen aan 

voor enkele uren wandelgenot in het groen. 

Neem een flinke portie elegante paleizen en kerken, gemarineerd in een badje geschiedenis. 
Meng met de dorpse sfeer van stemmige stegen, binnenplaatsen en knusse cafés. Voeg daar
aan toe enkele natuurwandelingen door glooiende wouden en wijngaarden en kruid alles met 
een boel anekdotes uit het muzikale verleden van de stad. Ziehier ons verrassende recept voor 
een klassiek gerecht!

Cultuur, natuur en  
muziek: verrassend Wenen

Keizerlijke allures
Ook vandaag nog straalt de voormalige hoofdstad van 

het Habsburgse rijk macht en grootsheid uit. Het  auto-

vrije centrum bulkt van elegante paleizen, gebouwd 

door  adellijke families om elkaar en zelfs de keizer te 

overtreffen. Al wandelend laten we ons overweldigen 

door deze uitingen van rijkdom en prachtzucht, door 

de zwier van gotische en barokke kerken, de sfeer van 

elegantie en verfijning. We voorzien tijd om in groep of 

op eigen houtje een aantal monumenten en musea te 

bezoeken. En natuurlijk laten we ons verleiden door een 

stuk taart in een echt Weens koffiehuis!

In het spoor van de muziek
Wanneer we echter de smalle straatjes inslaan, ont-

dekken we een ander, kleinschalig Wenen, waar je op 

pleintjes en verborgen binnenplaatsen de Oostenrijkse 

rust en gemoedelijkheid terugvindt. We stappen er in 

de voetsporen van de vele componisten die hier hun 

bescheiden bestaan probeerden te verdienen: Beet-

hoven, Schubert, Mozart, Haydn… De plaatsen waar ze 

woonden en wandelden en talrijke anekdotes brengen 

hen weer tot leven en de liefhebbers kunnen zeker één 

of twee concerten meepikken. 
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2 tot 7 oktober ’12 (6 d.)

Reisnr. 12AT185 Prijs ¤ 720

Niveau: S. Vier natuurwandelingen van 2 à 4 uur 

over goede paden en landwegen met af en toe een 

klim of afdaling.

Klimaat: Zowel zonnig najaarsweer als regen 

mogelijk.

Logies: Kleinschalig pension aan de rand van het 

oude centrum. Kamers met privaat sanitair.

Vervoer: Openbaar vervoer. Met de Wien Karte 

kan je je gedurende 3 dagen ook gratis los van de 

groep verplaatsen.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Wenen-kenner Bart De Winter.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, 

groepstransfers, Wien Karte (korting musea), 

luchthaventaksen, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: middag- en avondmalen 

(budget ca. ¤ 175), toegangsgelden (ca. ¤ 70), 

evt. concerten (bestellijst wordt tijdig aan de 

deelnemers bezorgd). 

Voorschot: 30% van de reissom.
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Vooral de Habsburgse hofstijl verleende Boedapest haar grandeur, maar voordien lieten 
ook de Ottomanen er hun sporen na. Anno 1900 floreerde Boedapest mee op het ritme van 
de Art Nouveau. Na de val van de muur begon de heropbouw van de vergane glorie én van 
de Hongaarse identiteit. We ontdekken deze gezellige cultuurstad van formaat en gaan een 
dagje fietsen langs de Donau. 

Boedapest

van de Art Nouveau bewonderen we in het rijkelijk gere-

noveerde Gresham-paleis dat omgetoverd werd tot een 

luxueus vijfsterrenhotel. Tenslotte staan we even stil bij 

de vlag van de revolutie van 1956. Afsluiter in het kof-

fiehuis New York, een pronkerig stadspaleis dat recent 

in al zijn glorie heropend werd.

dag 4: Fietstocht langs de Donau. Een rustige en 

vlakke fietsweg van een 20-tal km noordwaarts, brengt 

ons naar het pittoreske stadje Szentendre. Door zijn 

inspirerende ligging aan de oever van de Donau een 

trekpleister voor kunstenaars. Orthodoxe kerken her-

inneren aan de Servische leefgemeenschap die zich 

hier tijdens de Ottomaanse overheersing vestigde. We 

kuieren in de gezellige straatjes met heel wat ambacht-

winkels en kunstgaleries. We lunchen op een terrasje 

aan de Donau. Mogelijkheid om het openluchtmuseum  

‘Skanzen’ te bezoeken, waar boerderijen en handwerk-

ateliers het vroegere leven op het Hongaarse platteland 

tonen. Na een verfrissing op het gezellige marktplein van  

Szentendre fietsen we terug naar Boedapest.

dag 5: Wie de laatste dag nog het onderste uit de kan 

wil halen, kan al in de vroege ochtend een frisse duik 

nemen in het geneeskrachtig water van het Gellért-bad. 

Als de tijd het toelaat, wandelen we na het ontbijt over 

de Elisabethbrug naar de drukbezochte markthal. Voor 

een pakje fijngemalen rode paprika of een flesje pálinka 

(pruimenschnaps) is zeker nog een plaatsje in je tas.

dag 1: We flaneren langs de Donau en wandelen over 

de mooie kettingbrug van Pest naar Boeda. We bezoe-

ken de Burchtheuvel (UNESCO Werelderfgoed) en 

verkennen de straten van het oude Boeda. Bijna elke 

pastelkleurige barokgevel vertelt een verhaal over de 

poëet, musicus of geleerde die er de voorbije eeuwen 

leefde. Onderweg drinken we koffie in een origineel 

Biedermeier koffiehuis en ’s avonds proeven we uitge-

breid van de hartverwarmende Hongaarse keuken bij 

een streepje zigeunermuziek.

dag 2: Kennismaking met joodse buurt: de oriën-

taalse synagoge en het voormalige getto, deels verkom-

merd, deels luxueus opgeknapt maar nog steeds sfeer-

vol authentiek. In de namiddag duiken we in het Otto-

maanse verleden. We gaan op zoek naar het graf van de 

derwisj Gül Baba en beklimmen via kronkelstraatjes aan 

de Boeda-zijde van de Margarethabrug de zgn. rozen-

heuvel. De Ottomanen brachten de badcultuur mee 

en in het 16de-eeuwse Király (Koningsbad) kunnen we 

heerlijk ontspannen en genieten van de betoverende 

sfeer onder het koepelgewelf.

dag 3: Per fiets doorkruisen we Pest van de Donau tot 

het stadspark en van het statige Heldenplein tot het 

neogotische parlement. We bewonderen de keizerlijke 

grandeur van de opera, de stadspaleizen aan de Andras-

sy boulevard en de dampende Széchényi-baden. Lun-

chen doen we op het trendy Liszt Ferencin-plein. Ook 

de namiddag is gevuld met elegantie en het summum 
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7 tot 11 juni ’12 (5 d.)
Reisnr. 12HU078 Prijs ¤ 650
Niveau: S.
Klimaat: Zowel zonnig najaarsweer als winters weer mogelijk.

Logies: Centraal gelegen middenklassehotel.Vervoer: Openbaar vervoer.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Winny Decroos, ervaren Boedapest-gids die deze reis uitwerkte en reeds begeleidde.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, groepstransfers, fietshuur, luchthaventaksen, begeleiding, BTW.
Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen (budget ca. ¤ 125), toegangsgelden (ca. ¤ 35).Voorschot: 30% van de reissom. 

Hongarije
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dag 4: Een ochtendwandeling door de Jardin des Tui-

leries leidt naar een interessant museum met een mooie 

kijk op mode, kunst en decoratie. En dan nog een Parijse 

brasserie om in stijl af te sluiten.

De Eiffeltoren en de NotreDame mogen er zijn, maar wij gaan voor een minder bekende 
kant van Parijs. Naast oude wijken ontdekken we hippe en trendy winkelbuurten, aange
name doch eigenzinnige parken, wandelen we langs een oud kanaal en treffen verrassende 
musea op onze weg.

Paris autrement

dag 1 : We gaan meteen voor cultuur met een bezoek 

aan het knappe Institut du Monde Arabe en kunnen van 

op het dak een groot stuk van Parijs overschouwen. We 

vinden een moskee op onze weg én een Romeins amfi-

theater van uit de tijd toen Parijs nog Lutetia heette. Op 

het mondaine Île St Louis vind je niet alleen de duurste 

appartementen van de stad, maar ook de lekkerste ijsjes.

dag 2: Via een wonderlijk landschap van bomen, trap-

pen, grotten en een meer wandelen we naar het hoogst 

gelegen park van Parijs – Parc de Belleville – met een 

spectaculair uitzicht over de stad. Jonge kunstenaars 

bouwen er galerieën en ateliers tussen de allochtone 

restaurantjes. We verkennen de buurt van het oude 

Canal Saint-Martin, waar de terrassen een hit zijn bij de 

jonge Parijzenaars.

dag 3: Vandaag ontdekken we een oude spoorlijn die 

tot aangenaam wandelgebied werd omgetoverd, een 

ware verrassing.  De prachtige gerenoveerde gewelven  

herbergen ateliers met oude ambachten en winkels. 

Tijd voor koffie of thee in een variététheater waar Mau-

rice Chevalier zijn debuut maakte. Langs het ‘dorpje 

in de stad’ – village Saint-Paul – wandelen we richting 

Montmartre. Portretschilders en afgeleefde cabarets 

geven ons een beeld van de romantiek van deze buurt 

en misschien ontmoeten we Amélie Poulain…
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Frankrijk

6 tot 9 september ’12 (4 d.)

Reisnr. 12FR152 Prijs ¤ 590

Niveau: S. Hou er rekening mee dat stads-

wandelingen behoorlijk vermoeiend kunnen zijn.

Vervoer: Te voet en per metro.

Logies: Comfortabel en centraal gelegen 

middenklassehotel. 

Bagage: Blijft in het logies.

Begeleiding: Marina Abts, die Parijs goed kent.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Thalys, logies, ontbijt, 

groepstransfers, begeleiding, taksen, BTW.

Niet inbegrepen: Middag- en avondmalen in 

uitgekozen restaurants (ca. ¤ 200), inkomgelden 

(ca. ¤ 30)

Voorschot: 30% van de reissom
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Carnaval in Venetië 

dag 1: We starten meteen met de verkenning van de wijk 

San Marco, gelegen rondom de gelijknamige en beroem-

de piazza. We bezoeken de kathedraal met haar koepels, 

bogen en schitterende goudmozaïeken. Vlakbij ligt het 

dogenpaleis, ooit het machtscentrum van de bloeiende 

zeevaardersrepubliek die Venetië in de middeleeuwen 

was. We eindigen onze dag met een boottocht op het 

Canal Grande, de 3,5 km lange levensader van de stad.  

Vandaag en morgen zijn we getuige van het Venetiaans 

carnaval, een wervelwind van prachtige maskers en kos-

tuums, een aaneenschakeling van parades, straattoneel, 

commedia dell’arte... Hart van het carnaval is het San 

Marco-plein en de omliggende straten; elders is het een 

stuk rustiger. 

dag 2: Samen met de Brug der Zuchten is de Rial-

tobrug de beroemdste van de zowat 400 Venetiaanse 

bruggen. Ze leidt naar het eilandje Rialto, één van de 

118 eilanden waarop Venetië is gebouwd, en waar elke 

dag een grote markt plaatsvindt. In de aangrenzende 

wijken San Polo, traditioneel de buurt van marktkra-

mers en visrestaurants en Santa Croce, met zijn web van 

steegjes, bevinden zich ook belangrijke monumenten, 

zoals de prachtige Frarikerk (met schilderij van Titiaan). 

Via de Zattere, de lange kade van de wijk Dorsoduro, 

komen we terecht bij twee belangrijke musea: de Acca-

demia (klassieke schilderkunst) en de Peggy Guggen-

heim Foundation (moderne kunst uit de eerste helft van 

de 20ste eeuw). Het carnaval wordt afgesloten met een 

spectaculair vuurwerk op het San Marcoplein.

dag 3: We verkennen de eilanden in de lagune. Eerst 

laten we ons overzetten naar Murano. Hier wordt het 

beroemde Venetiaans glas vervaardigd en een bezoek 

aan een glasblazerij behoort zeker tot de mogelijk-

heden. Dan varen we door naar de verder afgelegen 

eilanden; eerst is Torcello aan de beurt, met slechts een 

handvol huizen en een mooie romaanse kathedraal, en 

vervolgens Burano, met zijn vissers en kleurrijke huizen.

dag 4: Vandaag bezoeken we Cannaregio, de meest 

noordelijke wijk van Venetië waar je enkele van de rus-

tigste en lieflijkste plaatsen van de stad kan ontdekken. 

Voorheen was dit het joodse getto en je treft hier dan 

ook mooie, oude synagogen aan. Stilte en ingetogen-

heid vinden we op het eiland San Michele, het kerkhof 

van Venetië. ’s Avonds genieten we voor de laatste keer 

van de Venetiaanse, op de zee geïnspireerde keuken.

dag 5: Vrije voormiddag met winkelen of verder 

museum bezoek. De liefhebbers kunnen met de bege-

leider een laatste wandeling maken naar een minder 

gekend deel van Venetië, zoals bv. Isola di San Pietro. 

Vlucht naar Brussel.

Venetië is vooral bekend voor het immens aantal prachtige kerken, paleizen en musea, zijn 
romantische boottochtjes en natuurlijk het befaamde carnaval. Maar zodra je wegwandelt 
van deze ‘sterattracties’, kom je terecht in een wereld van stille kanalen met oude bruggetjes, 
verloren pleintjes en kleurrijke huizen. Badend in de zon of gehuld in mistslierten, Venetië 
laat niemand onberoerd.
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20 tot 24 april ’12 (5 d.)
Reisnr. 12IT013 Prijs ¤ 820
Niveau: S. Alle verplaatsingen gebeuren te voet of per boot.

Klimaat: Zowel kans op zonnig als wisselvallig weer.
Logies: Kleinschalig, centraal gelegen pension.Vervoer: Openbaar vervoer.

Bagage: Blijft in het logies.
Deelnemers: Min. 8 – max. 13.
Begeleider: Toni De Simone die Venetië goed kent.

Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, groepstransfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen, inkomgelden musea en bezienswaardigheden (je voorziet best een budget van ca. ¤ 400).Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Het programma zoals het hier wordt voorgesteld bevat 

alle ‘hoogtepunten’, zonder echter overladen te zijn. 

Op het moment zelf kunnen steeds aanpassingen wor-

den gedaan, al naargelang de smaak van de groep. 

dag 1: Van middeleeuwen tot Habsburgers 

De Plaza Mayor is een parel van harmonieuze architec-

tuur. In de 15de eeuw gebouwd voor de ‘gewone’ man, is 

het nog steeds dé ontmoetingsplaats van de stad. Van 

hier wandelen we doorheen middeleeuws Madrid naar 

de Plaza de la Villa, oorspronkelijk een Arabische markt-

plaats. Na het middagmaal gaan we vooral de religieuze 

toer op, om via de kerk San Nicolás de las Servitas en het 

Encarnación-klooster het Convento de las Descalzas 

Reales te bereiken, een Franciscaans nonnenklooster 

met een interessante ontstaansgeschiedenis.

dag 2: Het Prado en het Madrid van de Bourbons 

Het Museo del Prado is terecht de trots van Madrid en 

behoort met zijn meer dan 8000 schilderijen tot de 

topmusea in de wereld. Uit de zowat duizend tentoon-

gestelde werken, pikken we grootmeesters uit als Goya, 

Velázquez, El Greco, Rubens, Bruegel, Titiaan... Na deze 

overdosis cultuur gaan we wandelen in het heerlijke 

park El Retiro, al sinds de 16de eeuw de groene long 

van Madrid. In de late namiddag en in het licht van de 

ondergaande zon, wandelen we langs enkele van de 

mooiste gebouwen uit de periode van de Bourbons, van 

1700 tot 1868.

dag 3: Koninklijk Madrid

In 1737 gaf Filips V de opdracht tot de bouw van het 

koninklijk paleis, het Palacio Real, waarvan wij de 

belangrijkste barokke zalen bezoeken. Je vindt er ook 

een prachtige collectie – vooral Vlaamse – wandtapij-

ten. Tegenover het paleis staat de kathedraal van O.L.V. 

van Almudena, vanwaar we naar Parque del Oeste wan-

delen, een heerlijk romantisch park waarin zich een 

authentieke Egyptische tempel bevindt. Na de lunch 

in één van de straatjes aan de Plaza de Oriente, is de 

namiddag vrij, met suggesties van de begeleid(st)er. 

dag 4: Buiten de stad

’s Ochtends begeven we ons per trein (ca. 1 uur rijden) 

naar het immense kloosterpaleis San Lorenzo de Escorial. 

Behalve het graf van de meeste Spaanse vorsten, her-

bergt dit gebouw een indrukwekkende collectie schil-

derijen en een bibliotheek met waardevolle manuscrip-

ten. We zitten hier op de beboste flanken van de Sierra 

de Guadarrama; een verkwikkende wandeling in volle 

natuur laten we dan ook niet aan ons voorbijgaan. 

dag 5: Kunst met kleine en grote ‘k’

Onze laatste tapas verorberen we in de op zondag erg 

gezellige wijk La Latina. En mocht dit nog niet gebeurd 

zijn, dan bezoeken we vandaag nog het Museo Reina 

Sofía en de schitterende privé-kunstcollectie Thyssen-

Bornemisza, met 775 werken uit alle kunststromingen.

De Spaanse hoofdstad is tegelijk oud en modern, ingetogen en lichtzinnig, bruisend en zwaar 
op de hand. We trekken vier dagen uit om deze onweerstaanbare stad en haar gebouwen, 
musea, wijken en culinaire geheimen te ontdekken. Eén dag laten we het centrum voor wat 
het is en gaan richting Escorial en de Sierra de Guadarrama.

Elegant  
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10 tot 14 april ’12 (5 d.)

Reisnr. 12ES055 Prijs ¤ 720

Niveau: S. De meeste verplaatsingen gebeuren 

te voet.

Klimaat: Meestal mooi en aangenaam warm. 

Neerslag is mogelijk.

Vervoer: Openbaar vervoer.

Logies: Centraal gelegen pension.

Bagage: Blijft in het logies.

Begeleiding: Marijn Verdonck.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Vlucht, logies, ontbijt, groep s-

transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen 

(budget ca. ¤ 150), inkomgelden.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Coimbra is het kenniscentrum van Portugal bij uitstek, een romantische stad van binnen
hofjes, trappen en middeleeuwse gewelven. Porto is gebouwd tegen een hel ling langs de 
Dourorivier. Hier wande len betekent klimmen en dalen , door volks wij ken en langs histori
sche gevels, maar ook genieten van verse vis en lokale wijntjes.

Coimbra en Porto

het Museum van Hedendaagse Kunst dat we uiteraard 

bezoeken. We slenteren door het oude stadscentrum 

(Unesco-werelderfgoed), door oude volks wij ken, langs 

de Douro en de bekende Cais da Ribeira, de kadeweg 

waarop het vaak markt is. Een aantal van de mooiste 

panorama’s op de stad zijn te bewonderen tijdens een 

boottocht over de rivier of tijdens de Zes-bruggenwan-

deling. Even verpozen kunnen we in het theehuis van 

het stadspark of in Livraria Lello, één van de mooiste 

boekhandels ter wereld. En om de wijn- en portolief-

hebbers te behagen, springen we binnen in één van de 

vele porto wijnkelders. 

dag 1-2: In Coimbra is het prettig wandelen door 

de pittoreske binnenstad met haar smalle straatjes en 

witte huizen. Ooit was ze de hoofdstad van het jonge 

koninkrijk Portugal. We bezoeken het monumentale 

universiteitscomplex, één van de oudste van Europa, en 

indrukwekkende religieuze gebouwen als de Sé Velha-

kathedraal en het klooster van Santa Clara. Aan de over-

kant van de Mondego-rivier gaan we op zoek naar de 

tragische legende van Coimbra bij Quinta das Lagrimas.

dag 3-6: Op dag 3 sporen we naar Porto. Deze stad 

met talloze bezienswaardigheden kende de laatste 

20 jaar een ware renaissance, met als kroon op het werk 
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13 tot 19 mei ’12 (7 d.)
Reisnr. 12PT063 Prijs ¤ 720
Niveau: S. Porto is uitgesproken heuvelachtig.Klimaat: Meestal zonnig en aangenaam weer.Logies: Familiepension in Coimbra en hotel in Porto, beide centraal gelegen.

Vervoer: Openbaar vervoer.
Bagage: Blijft in het logies.
Begeleiding: Nicole Vermeulen, die Portugal goed kent.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, groepstransfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen  (ca. ¤ 145), inkomgelden (ca. ¤ 55).Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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Verrassend Athene  
en het eiland Aegina

Onze wandelingen voeren van wijk naar wijk. Op elke 

wandeling zal je weer andere stukjes van Athene’s rijke 

verleden ontdekken, want de stad kende niet enkel 

in de antieke oudheid haar bloei, maar ook in andere 

perio des als de Byzantijnse en de Ottomaanse.

Uiteraard komen de hoogtepunten uit de Oudgriekse 

tijd ruim aan bod. Het bezoek aan de Acropolis combi-

neren we met het pas geopende, veelbesproken Acro-

polismuseum. Je wandelt over de Griekse en Romeinse 

Agora, bewondert de tempel van Zeus Olympos,... Je 

wordt stil op de Pnyx waar Demosthenes zijn rede hield, 

je beleeft opnieuw de dood van Socrates in zijn grot-

gevangenis, de geschiedenis komt hier tot leven.

Athene is rijk aan musea. Ze allemaal bezoeken kunnen 

we niet, maar voor enkele ervan maken we zeker tijd vrij. 

Dat kan – in samenspraak met de groep – begeleid of 

op eigen houtje gebeuren, in functie van ieders per-

soonlijke voorkeur. Het Nationaal Historisch Museum, 

het Museum voor Cycladische kunst, of liever dat van 

Hedendaagse Kunst misschien, het Byzantijns Museum, 

de Melina Mercouri stichting...

Tussendoor loodst begeleider Johan Van Gestel – die al 

meer dan 20 jaar in Athene komt – ons door de meest 

uiteenlopende wijken waar we op straat, in winkeltjes 

en volkse café’s het kloppend hart van Athene ontdek-

ken. De plechtstatige Kolonaki-wijk, of de meer trendy 

Psiriwijk. De Anafiotikawijk en de oude overdekte 

markt nabij het drukke Omonia. En natuurlijk de Plaka, 

de oude wijk met zijn talloze restaurantjes en winkel-

tjes, waar we genieten van een glaasje ouzo op de klan-

ken van de rembetika-muziek. Tot de mogelijkheden 

behoort ook een ritje met de kabelbaan naar de top van 

de hoogste heuvel in de stad, de Lykavittos, voor het 

mooiste panorama van Athene.

Weer een ander gezicht van Griekenland biedt Aegina, 

een eiland in de Saronische Golf dat we tijdens een 

daguitstap zullen ontdekken. Zeer de moeite waard, 

alleen al voor de indrukwekkende tempel van de Afaia 

en de mooie wandeling er naartoe door een weelderige, 

mediterrane natuur. Heerlijk als afwisseling, en een 

gepast voorproefje van wat Griekenland met zijn talloze 

eilanden nog in petto heeft. 

Als geen ander verbindt Athene Oost en West, de moderne met de oude tijden, Griekse ziel 
met multiculturaliteit. Athenekenner Johan Van Gestel neemt je mee langs bekende en 
onbekende hoekjes en laat je uitgebreid van het oude en nieuwe Athene proeven. Athene is 
immers even gevarieerd als de lekkere ‘mezedes’. 
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31 maart tot 4 april ’12 (5 d.)

Reisnr. 12GR027 Prijs ¤ 870 

Niveau: S. De wandelingen op Aegina lopen over 

goede aardewegen en zijn gemakkelijk.

Klimaat: Gemiddelde dagtemperatuur 20°. 

Neerslag mogelijk.

Vervoer: De meeste verplaatsingen gebeuren 

te voet, aangevuld met metro, lijnbus, taxi en 

ferryboot.

Logies: Middenklassehotel in het centrum.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Begeleiding: Athene-kenner Johan Van Gestel.

Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt, 

groepstransfers, begeleiding, luchthaventaksen, 

BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen 

(budget ca. ¤ 120), toegangsgelden vermelde 

bezienswaardigheden (ca. ¤ 30).

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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In Istanbul ontmoeten Oost en West elkaar. Deze stad combineert prachtige histo
rische kerken en moskeeën met strakke hedendaagse woonblokken, schreeuwerige 
moderne shoppingcentra met pittoreske volkse buurten, de helse drukte van het 
verkeer met oorden van paradijselijke rust.

Istanbul anders

dag 1: Vlucht naar Istanbul en transfer naar het hotel. 

Wandeling langs Sülemaniye moskee, het Aquaduct van 

Valens, de Sehzade moskee, Kalenderhane, de univer-

siteit. Kleine avondwandeling naar de Blauwe moskee 

en de Aya Sofia en terug langs Sogukçesmesokakstraat.

dag 2: Bezoek aan de Aya Sofia, de Blauwe Moskee, en 

de Byzantijnse cisterne en vrije wandeling door de over-

dekte Bazaar. Tegen de avond varen we met de veerboot 

naar Kadiköy, het Aziatische gedeelte, voor het avond-

maal. Terug met de veerboot naar Karaköy en wandeling 

(of tram) over de Galatabrug naar het hotel.

dag 3: Met de tram tot Eminönü, bezoek aan Rüstem 

Pasha moskee. Veerboot over de Bosporus naar Üzkü-

dar aan de Aziatische zijde. We varen opnieuw naar 

de Europese zijde tot Besiktas. Langs de Europese 

oever liggen de keizerlijke Dolmabahçepaleis (1855). 

We gaan even kijken naar de Akaretwoningen. We 

lopen langs een vrij drukke weg langs de Bosporus 

voorbij het marmeren Ciriganpaleis waar we in een 

van de gezellige straatjes kunnen lunchen. Bezoek 

aan de mooi gelegen barokke Mecidiyemoskee (1855). 

Met de bus rijden we nog verder langs de Bosporus 

tot aan de mooie baai van Bebek voor een wande-

ling langs de jachthaven naar Rumeli Hisari en een 

klim tot aan de prestigieuze Bospous Universiteit . 

Met de bus naar Taxim. Hier klopt het hart van Istanbul. 

Vrije wandeling in drukke Istiklal Cadde. Avondmaal in 

de wijk Beyoglu. We wandelen de helling, lopen langs de 

Galatatoren of nemen de tram naar ons hotel.

dag 4: Met de tram naar Topkapi voor een bezoek aan 

het Panorama 1453. De voet tot aan het Kariye muzesi 

met haar wondermooie mozaïeken uit de 14de eeuw. 

Verder wandelen we langs de muren van de stad tot 

Eyüp waar we lunchen. Bezoek aan het bedevaartsoord 

van de Heilige Eyüp Ensari. Met de kabellift gaan we tot 

het cafeetje van Pierre Loti. Het prachtige uitzicht ver-

leidt ons alweer om te genieten van een echte Turkse 

thee. Een wandeling langs de kerkhoven brengt ons 

terug naar beneden. Met de bus tot Balat. Hier brengen 

we een bezoek aan het Grieks-Orthodox Patriarchaat. 

Met de bus of via een lange wandeling door de volkse 

wijken met veel bedrijvigheid tot aan Eminönü of tot 

aan het hotel.

dag 5: Tegen het openingsuur zijn we al aan Topkapi 

en zijn harem (1465) voor een uitgebreid bezoek. Terug-

vlucht naar Brussel.
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9 tot 13 april ’12 (5 d.)
Reisnr. 12TR054 Prijs ¤ 790 
Niveau: S.
Klimaat: Gemiddelde dagtemperatuur 17°. Neerslag mogelijk.

Vervoer: Openbaar vervoer.
Logies: Centraal gelegen middenklassehotel.Bagage: Blijft in het logies.

Begeleiding: Istanbulkenner Magda Biesemans.Deelnemers: Min. 8 – max. 13.
Inbegrepen: Vlucht, logies, ontbijt, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen  (ca. ¤ 150), inkomgelden (ca. ¤ 50).Voorschot: 30% van de reissom.

Turkije
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Voor de buitenlandse bezoeker is Marrakech Marokko op z’n best: mysterieus en exotisch, een 
overrompeling van kleuren, geuren en geluiden, charme en sfeer, steegjes en straatjes in een 
labyrint van licht en schaduw. Smaken en proeven komen ook aan bod tijdens een Marok
kaanse kookles. En om even te ontsnappen aan de drukte, brengen we één nacht door bij een 
bevriende Berberfamilie in de Hoge Atlas. 

Betoverend Marrakech

dag 1: Op het Jemaa El-Fnaaplein, stilaan hét symbool 

van Marrakech, worden we al meteen ondergedompeld 

in de typische sfeer van de stad: met zangers, muzikan-

ten, slangenbezweerders, acrobaten, astrologen, waar-

zeggers, …

dag 2: De 11de-eeuwse Almoraviden maakten Mar-

rakech tot hoofdstad van hun rijk dat zich uitstrekte 

tot Zuid-Spanje, waardoor de afgelegen woestijnstad 

een ‘touch’ kreeg van de verfijnde Andaloesische cul-

tuur. Bezoek aan de belangrijkste bezienswaardighe-

den: de Koutoubiamoskee, de Ben Youssef Medersa, de 

Sa’adische graven, het Bahiapaleis, het Museum voor 

Marokkaanse kunst,… We gaan ook op verkenning in de 

uitgestrekte soeks.

dag 3: We laten Marrakech achter ons en rijden het 

nabije Atlasgebergte in voor een rustgevende wande-

ling temidden van indrukwekkende berghellingen, waar 

we her en der rood bruine Berber dor pen ontwaren. 

’s Avonds zijn we te gast bij de familie van onze gids, waar 

we de nacht doorbrengen. 

dag 4:  Terugkeer naar en verder bezoek aan  

Marrakech (zie dag 2). Verder kunnen we rondwan-

delen in de moderne districten Guéliz en Hivernage, 

die een heel ander, hedendaags en trendy gezicht van  

Marrakech laten zien. Ook een bezoek aan de wonder-

mooie Jardin Majorelle behoort tot de mogelijkheden.

dag 5: Vandaag leren we in een traditioneel huis en 

onder begeleiding van een ervaren chef enkele typisch 

Marokkaanse gerechten klaarmaken, zoals salades, 

couscous, tajine. Achteraf eten we onze ‘creaties’ uiter-

aard zelf op. Nadien vrij voor een laatste ronde door de 

soeks.

dag 6: Terugreis. 
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27 okt. tot 1 nov. ’12 (6 d.)

Reisnr. 12MA210 Prijs ¤ 1150

Niveau: S. De wandeling in de Atlas neigt naar SS.

Klimaat: Aangenaam in de stad, fris tot koud in de 

bergen (zeker ’s nachts). Neerslag is mogelijk.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Vervoer: Privé-bus.

Logies: Mooie riad in Marrakech en sobere gîte 

op dag 3 (meerpersoonskamers met eenvoudig 

gemeenschappelijk sanitair; slaap- of lakenzak 

nodig).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, alle 

ontbijten, middag- en avondmaal op dag 3 en 

maaltijd bij de kookles, begeleiding, kookles, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen: Overige maaltijden (ca. ¤ 50).

Voorschot: 30% van de reissom. 

Marokko
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Vuur en ijs, watervallen en warmwaterbronnen, groene velden en zwarte zandwoestijnen, 
wildstromende gletsjerrivieren en steile rotskliffen, de lange schaduwen van de midder-
nachtszon, elfen, trollen, legendes, en heerlijk verse vis. Dit is IJsland, eiland vol contrasten, 
eiland van onbezoedelde landschappen. Om ons toe te laten de hoofdwegen te verlaten en 
afgelegen gebieden te bezoeken, verplaatsen we ons per 4x4.

Confrontatie van water en vuur

Dagschema 22-daagse reis:

dag 1-4: Van Keflavík rijden we op dag 2 naar de 

Westfjorden met verlaten boerderijen en steil uit de 

zee oprijzende bergen. We bezoeken Latrabjarg waar 

het geen moeite kost om papegaaiduikers, meeuwen 

en alken in je lens te vangen. Via de prachtige Dynjandi-

waterval rijden we tot ĺsafjörður. 

dag 5-7: We rijden het hoofdeiland in via een stuk 

van de Sprengisandur-route, met zandvlaktes, lavavel-

den, alleenstaande bergen, gletsjers en gletsjerrivieren. 

Vanuit Akureyri doorkruisen we de noordelijke kust-

streek. De Godafoss-waterval brengt ons naar de streek 

rond Myvatn, een meer in een geothermisch actief 

gebied en broedplaats voor vele soorten watervogels. 

dag 8-9: Via Húsavík en de Víkingavatnsheiði 

bereiken we de hoefijzervormige Asbyrgi-canyon, van 

waar we op zoek gaan gaan naar de ultieme rust op het 

noordoostelijke schiereiland Langanes, thuisbasis van 

de sierlijke jan-van-genten. Op de terugweg doen we 

de echorot sen in Hljóðak lettar aan, alsook de stuifwa-

tervallen Dettifoss, Selfoss en Hafragilsfoss.

dag 10-12: Door de Odadahraun en de Herdubreid 

rijden we naar de reusachtige caldera Askia. We wande-
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Dagschema 18-daagse reis:

Inhoudelijk komt dit programma in grote lijnen overeen 

met de 22-daagse reis, echter met weglating van het 

bezoek aan de Westfjorden en Langanes.

dag 1-4: Bezoek aan Geysir en Gullfoss. Daarna rit 

over de Kjölur-route en wandeling in Kerlingarfjöll. Op 

weg naar Akureyri doorkruisen we de noordelijke kust-

streek, met Godafoss, Mývatn, …

dag 5-9: Via de Selfoss en Dettifoss-watervallen 

naar Ásbyrgi-canyon. Vervolgens via Askja-vulkaan en 

Viti naar Kverkfjöll en verder naar Egilsstaðir aan de 

oostkust.

dag 10-12: Langs het Lögerinn-meer en Vat najökull 

naar Skaftafell en een hele dag wandelen in het park aan 

de voet van de Vatnajökull. 

dag 13-16: Via het gebied van Laki en Vik naar de 

klippenkust in Dyrhólaey. Dan via Skógafoss-waterval 

naar Heimaland en vervolgens naar de Eldgjá-kloof en 

naar Landmannalaugar.

dag 17-18: Kort bezoek Reykjavík en terugreis.

len naar het 11 km²-grote kratermeer Öskjuvatn en de 

explosiekrater Víti. Onze volgende doelen zijn Kverk-

fjöll en de Vatnajökull, met zijn 8300 km² de grootste 

gletsjer van Europa. 

dag 13-17: De oostkust met zijn diepe fjorden brengt 

ons in een totaal ander landschap. Het NP van Skaftafell 

en een uitstap naar de ijsbergen van Jökullsarlon zijn onge-

twijfeld hoogtepunten van deze reis. Uitwaaien doen we 

aan de klippenkust in Dyrhólaey. Vervolgens rijden we 

langs de zuidkust verder naar de omgeving van Thórsmörk.

dag 18: Optioneel bezoek per vliegtuig of ferryboat 

naar de Westmaneilanden, met de Eldfell-vulkaan, de 

grote kolonie papegaaiduikers en af en toe een orka. Of 

je kan op ontdekkingstocht in het þórsmörkgebied.

dag 19-22: De wondermooie route achter de Mýr-

dalsjökull brengt ons naar de Eldgjá-kloof, waarin een 

waterval neerstort in twee verdiepingen. Daarna wan-

delen wij in Landmannalaugar, de apotheose van elke 

IJslandreis. Via de flanken van de Hekla begeven wij ons 

naar het eindpunt van ons avontuur: de gouden water-

vall ‘Gulfoss’ en de spuitende Strokkur in Geysir. Via 

Thinvellir en Reykjavik terug naar huis.
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6 tot 27 juli ’12 (22 d.)
Reisnr. 12IS086 Prijs ¤ 2990

30 juli tot 16 aug. ’12 (18 d.)
Reisnr. 12IS127 Prijs ¤ 2620

20 aug. tot 6 sept. ’12 (18 d.)
Reisnr. 12IS143 Prijs ¤ 2620
Niveau: S à SS. Wandelingen over vaak oneffen terrein. Vele en vaak lange verplaatsingen. Soepele ingesteldheid en teamgeest vereist. Klimaat: Onstabiel weer met mogelijk verschillende weertypes op één dag. Gemiddelde dagtemperatuur 12°. Lange dagen (24 uur licht in juli).

Vervoer: 4x4-terreinwagen + aanhangwagen voor bagage.
Logies: Met eigen slaapzak in zomerhotels, guest- en farmhouses, blokhutten. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Deelnemers: Min. 7– max. 10. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Begeleiding: Ijslandkenner Marc Van Doorselaer (reis 1 & 2) en Lau Schraepen (reis 3), die deze reis al begeleid heeft.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, huur terreinwagen, logies, enkele ontbijten, gebruik keukenmateriaal, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Overige maaltijden  (te voorzien budget: ca. ¤ 570 voor 22 d. en ¤ 440 voor 18 d.), optionele activiteiten op dag 18 in de 22-d. reis.

Voorschot: 30% van de reissom.

IJsland
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dag 11-14: Nu volgt een korte, maar intense voet-

tocht over de compleet desolate en grootste hoog-

vlakte van Scandinavië, de Hardangervidda. We trekken 

rondom één van de grootste glet sjers van Noor wegen, 

de Hardan gerjökulen. Het wordt een confrontatie met 

de natuur die doorzettingsvermogen vergt, maar in ruil 

een onvergetelijke indruk zal nalaten. Op dag 13 is ons 

avontuur te einde en sporen we terug naar Oslo, waar 

nog wat tijd rest voor bezoek. 

Een wildernisgebied zonder weerga, maar met een alpien karakter, dat is Jotunheimen, 
met zijn besneeuwde toppen, massieve gletsjers en fjordachtige dalen wellicht het mooiste 
nationaal park van Noorwegen. Via de Sognefjord zoeken we een totaal ander landschap 
op, Hardangervidda, een desolaat plateau met geringe hoogteverschillen en waar weinig 
mensen komen. Een uitdagende reis met verschillende landschappen. 

Rugzaktrekking  
door Jotunheimen  
en Hardangervidda

dag 1-8: Na een nachtje Oslo reizen we naar Jotun-

heimen (‘land der reuzen’). In dit woest en onbewoond 

gebied met sneeuwvelden, morenes en diepe dalen 

trekken we van Gjendesheim naar de Sognefjell, volgens 

velen één van de mooiste plekken van Noorwegen. Het 

is een pittige tocht, want in dit desolate gebied moeten 

we al onze spullen zelf dragen. Onderweg zien we ravij-

nen en watervallen, klauteren we over de spectaculaire 

Bessegenrug en bedwingen één van de hoogste toppen 

van het land, de Galdhøpiggen (2469 m). Op dag 8 wan-

delen we over de Smörstabbreen-gletsjer naar Krossbu.

dag 9-10: Na Jotunheimen is er een genoeglijk 

intermezzo, waarbij we de riemen wat loslaten. We 

maken een boottocht door de indrukwekkende Sogne-

fjord en sporen met de avontuurlijke Flåmbanen naar 

Myrdal, één van de mooiste treintrajecten ter wereld.
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22 juli tot 4 augustus ’12 (14 d.)

Reisnr. 12NO119 Prijs ¤ 2090

Niveau: SSS + eigen rugzak dragen. Doorgaande 

trekking met stevige dagtochten van 5 tot 7 uur 

over vaak steile en/of moeilijk begaanbare paden. 

Je mag geen hoogtevrees hebben. 

Klimaat: Zowel zeer goed als slecht weer mogelijk. 

’s Nachts koud.

Logies: Pension (2x), wandelherberg (1x), berghut 

(3x), tenten (7x). Tijdens het kamperen koken we 

zelf. Slaapzak (tot -10°) en -matje zelf voorzien.

Vervoer: Openbaar vervoer.

Bagage: Je draagt je eigen rugzak (16 à 17 kg 

incluis een deel van het groepsmateriaal).

Begeleiding: Jan De Meulder.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Lijnvluchten, transfers, 

logies, maaltijden, begeleiding + gletsjergids, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Noorwegen
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top, garantie voor een schitterend uitzicht op de vele 

baaien, inhammen en eilanden. Elders stuiten we op 

een groepje boerderijen, een verstild meertje of een 

geheimzinnig moeras. Scandinavië in een notendop. En 

na afloop kunnen we terecht in de houtgestookte sauna 

van ons verblijf, gevolgd door een duik in het meer.

dag 5: Nationaal park Skuleskogen is bekend om zijn 

uitzichten op de zee. Maar het indrukwekkendst is de 

Slåttdalsskrevan, een 40 m diepe rotsspleet met perfect 

verticale wanden. Het lijkt wel of de bodem hier met 

een mes werd gespleten... In de late namiddag nemen 

we de overzet naar het eiland Ulvön.

dag 6: Ulvön – met zijn schilderachtige huizen en veel 

natuur –is onze laatste halte aan de Hoge Kust. Al wan-

delend langs het water en door de naaldbossen van dit 

eiland waan je je zo mogelijk nog verder van de drukte. 

Ons comfortabel hotel ligt vlak aan zee, en is ingericht 

in hedendaagse Scandinavische stijl.

dag 7-9: We laten ons opnieuw overzetten en 

maken de lange terugrit naar Stockholm. Deze trendy 

stad combineert schilderachtige straatjes met statige 

lanen en kaden, schitterende musea met hippe winkels 

en galerijen. Een contrastrijke, maar mooie afsluiter.

In een land waar de kusten laag en vlak zijn, vormt de ‘Höga Kusten’ een bijzonderheid. 
Niet alleen is de kust hier afgezoomd met heuvels en lage bergen, maar door een uniek 
geologisch fenomeen werd het gebied ook als Unesco werelderfgoed geklasseerd. Baaien en 
fjorden met schilderachtige vissersdorpen, glooiende wouden met verstilde meren, een klein 
eiland en trendy Stockholm: dat zijn de ingrediënten van deze reis. 

De Zweedse ‘Hoge Kust’

dag 1: De ‘Hoge Kust’ strekt zich uit over 85 km langs 

de Baltische Zee, zo’n 500 km ten noorden van Stock-

holm. Tijdens de laatste ijstijd werd het land door het 

gewicht van de ijskap diep in de aarde gedrukt. Nu, meer 

dan 10.000 jaar later, is het 285 m gerezen en blijft het 

jaarlijks nog zo’n 8 à 9 mm omhoog rijzen. Door deze 

grootste landstijging ter wereld werden fjorden afge-

sneden van het open water en gingen ze meren vormen. 

Keienstranden die ooit de branding trotseerden, kom je 

nu tegen op berghellingen in het binnenland. Een uniek 

geologisch fenomeen, waardoor het hele gebied Unesco 

werelderfgoed werd.

dag 2-4: De eerste dagen verblijven we in enkele 

‘stugor’ – typische houten vakantiehuisjes. We delen 

het sanitair, maar de rustige ligging aan een meer com-

penseert dit ruimschoots. De wandelingen voeren langs 

afgelegen kusten, nu eens met zandstrand, dan weer 

met grillige rotsen. Dorpjes met roodgeschilderde hou-

ten huizen herinneren aan de tijd dat de visvangst hier 

het leven bepaalde. We ontdekken ook het land achter 

de kust, lage bergen en heuvels overdekt met uitge-

strekte wouden van naaldbomen, berken, veenbessen 

en mossen. Regelmatig brengt een klim ons tot op een 
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28 mei tot 5 juni ’12 (9 d.)
Reisnr. 12SE074 Prijs ¤ 1790
Niveau: SS. Wandelingen van 4 tot 6 uur. Regelmatig op en neer (100-200 m). Het terrein is vaak rotsachtig (ook glibberig) of drassig. Tredzekerheid vereist.

Klimaat: Mei-juni is de periode met het droogste weer. Houd toch ook rekening met kans op regen en koele temperaturen.
Logies: Tweepersoonsbungalows met sanitair in apart gebouwtje (4x) en comfortabele hotels met privaat sanitair (4x).

Begeleiding: Bart De Winter, die deze reis uitwerkte en begeleidde.
Deelnemers: Min. 5 – max. 8.
Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, lokaal vervoer met minibus, overzet Ulvön, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen: Lunch op dag 1, 8 en 9, avondmaal in Stockholm (2x), evt. inkomgelden Stockholm.
Voorschot: 30% van de reissom.

Zweden
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We wandelen door drie van de mooiste nationale parken die Zuid-Finland te bieden heeft, 
door kloven, oeroude bossen en verschillende soorten moerasgebieden. We laten alle stress 
achter ons, genieten van landschappen gevormd in de ijstijd en nemen af en toe een frisse 
duik – al dan niet in combinatie met sauna – in één van de talloze meren die we op onze 
tocht tegenkomen.

Bossen en meren  
in Zuid-Finland

zijn. Miljoenen jaren geleden spleet de aardkorst hier 

open en vormde talloze kloven, ravijnen en spleten, die 

nu vaak zijn opgevuld tot meertjes. De trekpleister bij 

uitstek in dit gebied is ‘Helvetinkolu’, de hellekloof, een 

geologische curiositeit die al sedert mensenheugenis 

bezoekers aantrekt.

dag 9-10: We keren terug naar Helsinki, waar nog 

tijd rest om op eigen houtje de stad te verkennen. De 

‘dochter van de Oostzee’ is mooi gelegen op een schier-

eiland en verbonden door bruggen en ferry’s met de 

omringende eilandjes. Het is een groene en nette stad 

op mensenmaat, zeer aangenaam en interessant om 

anderhalve dag in door te brengen. Als museumliefheb-

ber kom je hier uitgebreid aan je trekken. 

dag 1-4: We begeven ons onmiddellijk naar Nuuksio 

Nationaal Park, gelegen op een 35-tal km ten westen 

van Helsinki. Nuuksio is een heuvelachtig, dichtbe-

groeid gebied, doorsneden door kloven, rotsformaties, 

valleien en ravijnen. Drie dagen wandelen we van hotel 

naar hotel in dit park dat, ondanks zijn relatief kleine 

oppervlakte, een enorme diversiteit kent aan f lora, 

fauna, meertjes, moerassen en verschillende types 

woud. We ontdekken er de uitgestrektheid en rust 

die kenmerkend is voor Scandinavië. We logeren er in 

drie comfortabele en mooi gelegen hotels, telkens met 

sauna en meer of minder wellness-faciliteiten, in drie 

verschillende uithoeken van de uitgestrekte gemeente 

Espoo.

dag 5-8: Zo’n 300 km ten noordwesten van Helsinki 

ligt Ruovesi. We logeren er in een traditionele boerderij 

die sinds 1624 in de handen is van dezelfde familie. Na 

aankomst nemen we de tijd om te relaxen: sauna, zwem-

men, luieren op het strand van het meer. Dit wordt onze 

uitvalsbasis voor wandelingen in Helvetinjärvi en Seit-

seminen Nationale Parken. In Helvetinjärvi wisselen 

coniferenbossen en moerassen elkaar af en vormen een 

verrassend landschappelijk geheel. Typisch voor dit park 

is de wirwar van ‘eskers’, een soort van dalen gevormd 

door smeltwater en sediment die wat lijken op natuur-

lijke verlaten spoorwegbeddingen. Hoewel Helvetinjä-

rvi op een boogscheut ligt van Seitseminen, heeft dit 

een totaal verschillend karakter.Het is qua landschap 

één van de ruigste parken die er in Finland te vinden 
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13 tot 22 juli ’12 (10 d.)

Reisnr. 12FI104 Prijs ¤ 1590

7 tot 16 september ’12 (10 d.)

Reisnr. 12FI154 Prijs ¤ 1590

Niveau: SS. Dagtochten van 4 tot 6 uur over 

goede, vlakke tot heuvelachtige paden. 

Klimaat: In het zuiden van Finland is het weer 

vergelijkbaar met dat van ons, dus zowel warm als 

wisselvallig weer en regen mogelijk. 

Vervoer: Privé-vervoer.

Logies: Goede hotels (6x) en boerderij (4x) met 

typische, knusse kamers.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Francis Van Herck (reis 1) en Eric 

Claeys (reis 2).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Finland
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Na eeuwen van vreemde overheersing is Estland de afgelopen 15 jaar in sneltreinvaart 
gemoderniseerd. Maar de oude folklore is er nog springlevend en de natuur afwisselend en 
ongerept. Wij wandelen in de 4 Nationale Parken die Estland rijk is en ontdekken dat dit 
hoekje van Europa heel wat in zijn mars heeft. 

De nationale parken van Estland

Nationaal Park. De laatste wandeling brengt ons door 

bossen en langs stranden in het Nationaal Park Vilsandi, 

en meer bepaald op het schiereilandje Harilaid, een 

belangrijk nestgebied van talrijke vogelsoorten. Op 

weg naar de hoofdstad maken we een stop aan de toe-

gankelijke meteorietkrater van Kaali en de windmolens 

van Angla. We sluiten de reis af met een bezoek aan het 

levendige centrum van Tallinn, in 2011 culturele hoofd-

stad van Europa. In de 14de en 15de eeuw was een wel-

varende Hanzestad, die haar authentiek middeleeuws 

karaker heeft weten te bewaren.. 

dag 1-4: Vanuit Sagadi maken we twee tochten in 

het Nationaal Park Lahemaa (‘land der baaien’), dat 

zich over een breedte van 100 km uitstrekt langs de 

noordkust van Estland en voor 70% bebost is. We 

bevinden ons in een golvend landschap op de geolo-

gische overgang van plateau naar kustvlakte. Op dag 3 

maken we een terreinfietstocht van 40 km over rustige 

baantjes, onverharde landweggetjes, langs stranden 

en baaien naar het puntje van Käsmu-schiereiland en 

terug. Vervolgens gaan we zuidwaarts richting Tartu en 

maken onderweg een luswandeling, o.a. over een 2 km 

lang plankenpad, in het veen- en merengebied dat het 

natuurpark Endla vormt. Na aankomst in universiteits-

stad Tartu is er nog tijd voor een verkenning van het 

historisch centrum. 

dag 5-6: Vanaf de ruïne van het fort in het nog 

zuidelijker gelegen Vastselinna maken we een mooie 

wandeling langs de Piusa-rivier. Logiesplaats voor de 2 

volgende nachten is het dorp Rõuge, aan het diepste 

meer van Estland. Op dag 6 ontdekken we in Karula 

Nationaal Park de streek rond het meer van Ähijärve, 

met afwisselend bossen, velden en heuvels. Onderweg 

zien we beverdammen en –burchten. Op de terugweg 

naar Rõuge stoppen we kort aan de enige (maar kleine) 

canyon van het land, Hiini-canyon. 

dag 7-10: Dan volgt de lange transfer noordwest-

waarts naar Kuressaare op het eiland Saaremaa in de 

Baltische Zee, die we echter onderbreken voor een 

korte wandeling in een oud rivieroeverbos in Sooma 

 
©

So
ni

a 
Ba

us

 
©

So
ni

a 
Ba

us

he
t g

ro
en

e e
ur

op
a

15 tot 24 augustus ’12 (10 d.)
Reisnr. 12EE142 Prijs ¤ 1330

13 tot 22 september ’12 (10 d.)
Reisnr. 12EE101 Prijs ¤ 1330
Niveau: S à SS.
Klimaat: Mild zomerweer (vergelijkbaar met Scandinavië). Zowel zonnig als regenweer mogelijk.Logies: B&B in Rõuge, elders middenklassehotels.Vervoer: Eigen minibus (behalve voor de laatste transfer naar de luchthaven).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Francis Van Herck, die deze reis al begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Estland
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In het zuidoosten van Polen wordt de grens met Slowakije en Oekraïne gevormd door enkele 
schilderachtige bergketens. Wij wandelen in Bieszczady, Beskid Sadecki, Pieniny en Tatras, 
van zachtglooiend tot uitgesproken bergachtig. Ook ontdekken we een stukje van de bewo-
gen geschiedenis van Polen: in kleine dorpjes, in het prachtig historisch centrum van Kraków, 
in Auschwitz-Birkenau. 

Gebergtes van  
Zuidoost-Polen

dag 8-12: Het indrukwekkende Tatras-gebergte 

vormt het hoogste gedeelte van de Karpaten. Op 

een beperkte oppervlakte zijn hier granietmassieven 

omhooggeperst tot een hoogte van 2500 m. Met zijn 

meren en kloven vormt de Tatras dan ook de meest 

imposante bergketen tussen de Alpen en de Oeral. 

Langs de Roztoka-rivier wandelen we door de Vallei van 

de Vijf Poolse Meren, waarvan we er twee bereiken. De 

volgende dag brengt een iets kortere tocht ons naar het 

piepkleine, 18de-eeuwse dorpje Chocholow, waarna we 

naar Kraków worden gebracht. Op dag 10 bezoeken we 

in de voormiddag de zoutmijnen van Wieliczka, gevolgd 

door een bezoek aan Auschwitz-Birkenau. Na een bege-

leid stadsbezoek in de voormiddag van dag 11 kunnen 

we genieten van een vrije namiddag. Veel historisch cul-

tuurschoon is in Polen tijdens de tweede wereldoorlog 

vernietigd doch niet in Kraków, dat aan de vernieling-

sdrift is ontsnapt en terecht door de UNESCO als één 

van de 12 mooiste historische steden is geklasseerd. 

dag 1-4: In Kraków nemen we de bus naar de meest 

zuidoostelijke hoek van Polen. We wandelen twee 

dagen in het Bieszczady-gebergte. Het is een woest 

en dunbevolkt gebied, dat als natuurreservaat wordt 

beschermd. Het land schap is er één van verlaten vallei-

en en beboste bergen met zachtglooiende hellingen en 

steppeach tige toppen waarvan de hoogste – de Tarnica, 

die wij beklimmen – tot 1348 m reikt. Hier leeft heel wat 

wild: wol ven, lynxen en zelfs enkele beren. Op weg naar 

onze volgende bestemming Rytro, bezoeken we op dag 

4 één van de mooie houten kerken uit deze regio. 

dag 5-7: In het lieftallige landschap van de Beskid 

Sadecki wandelen we van de Poprad-rivier, die het mas-

sief in twee snijdt, verder westwaarts naar Szczawnica. 

Van daaruit maken we twee dagtochten in het Pieniny-

gebergte, al meer dan 70 jaar een beschermd natuurge-

bied en het oudste in Europa. Dwars door dit kalksteen-

massief met een ronduit schitterende natuur stroomt 

de Dunajec, waarop we een vlottentocht ondernemen. 

Dan rijden we naar Zakopane, het mekka van de Poolse 

bergsport aan de voet van het Tatras-gebergte.
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4 tot 15 juli ’12 (12 d.)

Reisnr. 12PL085 Prijs ¤ 1380

Niveau: SS. 5 à 6 uur stappen per dag over goede 

paden. Soms redelijk wat hoogteverschillen (tot 

800 à 900 m)

Klimaat: Zowel zomers als wisselvallig weer 

mogelijk. In de bergen kan het fris zijn.

Vervoer: Privé-busje.

Logies: Eenvoudig hotel (9x) en pension (2x). 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Nicole Vermeulen, vertrouwd met 

reizen in Polen.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, inkomgeld parken, vlottentocht, 

begeleiding en gidsen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Polen
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Vanuit Wenen trek je noordwaarts Tsjechië binnen om via Zuid-Moravië en Zuid-Bohemen 
Praag te bereiken. Onderweg: een eeuwenoud netwerk van wandelpaden, wijngaarden, 
kastelen en kloosters, rivieren en valleien, een stuk of wat World Heritage Sites. Het is een 
tocht van hoog cultureel niveau doorheen een schilderachtig stuk Europa. 

Natuur en cultuur 
tussen Wenen en Praag

te gebied bereiken we het prachtig renaissancestadje 

Telc, alweer een World Heritage Site. Een uitgebreid 

bezoek wordt gevolgd door een wandeling die ons langs 

de ruïnes van het kasteel van Stamberk leidt. 

dag 7-8: Onze volgende halte is het versterkte stadje 

Trebon in Zuid-Bohemen. Een deel van de verplaatsing 

leggen we te voet af. Het gebied vormt een netwerk 

van vijvers en meren met een belangrijke visnijverheid. 

Van Trebon rijden we op dag naar Omelenicka, waar een 

tocht door zacht glooiend landschap temidden van de 

bossen ons naar Cesky Krumlov voert. Dit prachtige, 

beschermde stadje is erg pittoresk gelegen in twee lus-

sen van de Moldau-rivier. 

dag 9-12: In de voormiddag nemen we de tijd om 

Cesky Krumlov te bezoeken of kan je optioneel een 

kanotocht maken. ’s Middags vatten we onze laatste 

wandeltocht aan, van Boršov naar Trisov doorheen de 

lieflijke Moldau-vallei, evt. uitgebreid met een bezoek-

je aan het 13de-eeuwse klooster van Zlata Koruna. Op 

dag 10 gaan we op weg naar Praag, maar maken eerst 

nog een stop in Kutna Hora. Deze stad is eeuwenlang 

zeer welvarend geweest – omwille van haar zilvermij-

nen – en heeft een rijk patrimonium. In de loop van de 

namiddag arriveren we in Praag. We brengen een geleid 

bezoek in de voormiddag van dag 11; de namiddag is vrij. 

Op dag 12 keren we naar huis terug. 

dag 1-4: Na twee nachtjes Wenen rijden we door 

het Oostenrijks wijngebied Tsjechië binnen, voor een 

bezoek aan het kasteel en de tuinen van Lednice, deel 

van één van de grootste cultuurlandschappen van 

Europa en in hun geheel door de UNESCO beschermd. 

Eveneens beschermd is het bijzondere natuurreservaat 

Palava, waar we een eerste wandeltocht maken. We 

logeren in het middeleeuwse stadje Znojmo en verken-

nen te voet de romantische Dyje-vallei.

dag 5-6: Het Podyji Nationaal Park is een halve eeuw 

lang afgesloten geweest omdat het langs het IJzeren 

Gordijn liep, wat de natuur uiteraard alleen maar ten 

goede kwam. Na een wandeling door dit (nog) ongerep-
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25 juli tot 5 augustus ’12 (12 d.)
Reisnr. 12CZ122 Prijs ¤ 1630
Niveau: S à SS. Comfortabele wandelingen, in totaal 7 wandeldagen.

Klimaat: Continentaal klimaat, d.w.z. vrij grote kans op mooi weer. Neerslag mogelijk.Vervoer: Af en toe openbaar, maar overwegend privé-vervoer.
Logies: Hotels en pensions. 
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Wim Buekens, die deze reis al begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, meeste transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middagmalen in Wenen en Praag, transfers tijdens vrij bezoek in Praag.Voorschot: 30% van de reissom.

Tsjechië
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bereiken. Via het Ochsental komt de Wiesbadenerhut 

(2443 m) stilaan in het vizier. Genieten op het terras of 

toch nog een extra klim naar de Vermuntkopf (2851 m)? 

Voor elk wat wils!

dag 5: Na het ontbijt vertrekken we om via de Radsat-

tel (2652 m) en Getschner Scharte (2839 m) de Jamtal-

hut (2165m) te bereiken. In de namiddag gaat het met 

beperkte bagage naar de Rußkopf (2693 m).

dag 6: Eerst rustig en dan steeds steiler klimmen we 

tot aan de Kronen-Joch (2958 m). Bij mooi weer laten 

we onze rugzak achter en gaan we nog tot aan de Gren-

zeck-Kopf (3048 m). Een lange afdaling brengt ons tot 

aan de Heidelbergerhut (2264 m).

dag 7: Langs een moeras en enkele riviertjes tot aan 

de Ritzen-Joch (2688 m). Rustige afdaling langs het 

Laraintal tot in Galtür (1584 m). Met de bus terug naar 

het Madlenerhaus.

dag 8: Afscheid na het ontbijt. 

Het Silvretta-massief spreidt zich uit over het Oostenrijks-Zwitsers grensgebied. 
Het landschap wordt gedomineerd door meerdere bergtoppen van + 3000 m, 
adembenemende gletsjers en uitgestrekte valleien. Van aan het Silvretta-stuw-
meer leidt een zesdaagse trektocht ons langs de mooiste plekjes en uitzichtpun-
ten van het gebied. Puur en pittig genieten in een uitgelezen stuk natuur. 

Huttentocht in Silvretta

dag 1-2: We spreken af in het Madlener Haus 

(1986 m), vlakbij Partenen en de Silvretta Stausee. Hier 

begint onze tocht op dag 2. Na een rustige klim berei-

ken we tegen de middag de Saarbrückerhut (2538 m) en 

worden we met de eerste gletsjers geconfronteerd. In 

de namiddag kan je facultatief (en zonder rugzak) naar 

één van de mooie uitzichtpunten in de buurt.

dag 3: Na een korte klim tot Seelücke (2776 m) steken 

we de grens met Zwitserland over. Langs de Seegletsjer 

en enkele meertjes dalen we af tot 2065 m en weer 

omhoog tot 2690 m. Ons logies vandaag – de Silvretta-

hut – ligt op 2341 m.

dag 4: Wie er vroeg bij is, kan in de stilte van het 

ochtend krieken rond de hut misschien een steenbok 

spotten. Na het ontbijt klimmen we gestaag om via 

de Rote Furka (2688 m) terug op Oostenrijks grondge-

bied te komen. Eerst worden we omringd door gletsjers 

om vervolgens via een riviertje de Silvretta Stausee te 
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29 juli tot 5 augustus ’12 (8 d.)

Reisnr. 12AT125 Prijs ¤ 580

Niveau: SSS. Stevige doorgaande trektocht 

met grote hoogteverschillen. Ervaring met 

bergwandelen is aangewezen. Je mag geen 

hoogtevrees hebben.

Klimaat: Vaak warm en zonnig. ’s Nachts koelt het 

flink af. Regen of onweer mogelijk.

Vervoer: Eigen wagen, kostendelend met een 

andere deelnemer of per trein tot Bludenz en 

verder met de postbus.

Logies: Berghutten (lakenzak zelf voorzien).

Bagage: Je draagt je eigen rugzak, incl. picknick 

voor 2 à 3 dagen. 

Begeleiding: Pascal François.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: Logies, maaltijden, bus op 

dag7, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Oostenrijk
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Bloeiende kasteeltuinen, krijtrotsen en pittoreske dorpen; dit zijn de trefwoorden van onze 
korte, maar gevarieerde reis in de graafschappen Kent en Sussex. Onze uitgelezen logies-
plaats ligt in Tenterden, middenin het groene hart van Kent. 

Kastelen en tuinen  
in Zuidoost-Engeland

risch centrum van het versterkte stadje Rye.

dag 4: Vanuit het middeleeuws plaatsje Chidding-

stone start onze wandeling via het woud naar Hever 

Castle & Gardens, dat werd gebouwd in de 13e eeuw en 

waar Anna Boleyn woonde, een vrouw van Hendrik VIII. 

De Waldorf-Astor familie bouwde het om in Tudor-stijl 

en legden er tuinen aan. De Italiaanse tuin met rozen-

plantsoenen, kruidenborder en beeldhouwwerken is 

fabelachtig mooi. De liefhebbers kunnen er ook verdwa-

len in het Yew Hedge doolhof.

dag 5: Om af te sluiten maken we een lusvormige wan-

deling in de vallei van Tenterden, zo typisch voor West-

Kent, met boomgaarden, kreken, bosjes en dalen, naar 

het meer van Ashenden.

dag 1: Na de overzet naar Dover rijden we naar Ash-

ford. In de omgeving van Ashford wandelen we een 

stukje van de eeuwenoude North Downs Way, op de 

pelgrimsroute naar Canterbury, en maken we kennis 

met de lieflijk glooiende landschappen rond de Stour 

Valley en de Crundale Downs. De minibus brengt ons 

naar ons comfortabel, landelijk hotel in Tenterden. 

dag 2: Vanuit Cranbrook maken we een wandeling 

naar Sissinghurst, waar we de beroemde Castle Garden 

bezoeken. Sissinghurst is vooral gekend om zijn rozen- 

en kleine, gespecialiseerde tuinen. Vanuit de kasteelto-

ren heb je een geweldig zicht over deze wondermooie 

tuin en de groene heuvels van The Weald Country.

dag 3: Een heel ander landschap krijg je te zien in 

East-Sussex tijdens de wande-

ling in het pittoreske gebied 

tussen de heuvels van Battle 

en de krijtrotsen rond Hastings. 

Hier is het dat in 1066 Willem de  

Veroveraar landde, slag leverde 

en vervolgens koning van Enge-

land werd. We bewandelen de 

paden in de voetsporen van 

Willems leger en ontdekken de 

baaien waar zijn 600 schepen 

aanmeerden tussen de 150 à 

200 m-hoge krijtrotsen die de 

zuidkust afbakenen. We sluiten 

de dag af in het gezellig, histo-
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17 tot 21 mei ’12 (5 d.)
Reisnr. 12GB066 Prijs ¤ 640
Niveau: S. 3 tot 5 uur effectief stappen over goed begaanbare paden.

Klimaat: West-Europees, dus onvoorspelbaar en wisselvallig klimaat.
Vervoer: Minibus.
Logies: Comfortabel hotel met goede keuken (zeer lekkere desserts!). De lunches en cream teas nemen we in authentieke pubs.

Bagage: Blijft in het logies.
Begeleiding: Eric Debraekeleer, die deze reis al vaak begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 6 – max. 8.
Inbegrepen: Ferry Calais-Dover, transfers per minibus, ontbijt en avondmaal, begeleiding, BTW.Niet inbegrepen*: Middagmaal, toegangsgelden (ca. ¤ 25).

Voorschot: 30% van de reissom.

Groot-Brittannië
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Schouwtoneel van deze reis is de prachtige natuur van Devon en Cornwall in het uiterste 
zuidwesten van Engeland. We wandelen door de nevelen van de Dartmoor, over woeste 
kusten en kleine paden met als rode draad de legende van koning Arthur en zijn ridders. Op 
ons pad liggen kastelen, tuinen, prehistorische cirkels en menhirs. 

Devon en 
Cornwall

misschien ook de grot van Merlijn. Ons hotel is gelegen 

aan de mooie Carbis Bay (met zandstrand), vlakbij het 

oude havenstadje St.Yves.

dag 6-8: Een korte transfer brengt ons dagelijks naar 

het startpunt van de wandelingen over het Cornish 

Coast Path, in het uiterste westen van Cornwall. We 

ontdekken de woeste kusten ten westen van St. Yves, 

wandelen naar Land’s End en bezoeken St. Michaels 

Mount, het eiland met zijn imposant kasteel dat je enkel 

bij eb te voet en droog kan bereiken. We gaan op zoek 

naar de prehistorische cirkels van de Nine Maidens en 

de legendarische Men-an-Toll, een holle menhir met 

geneeskundige krachten die we natuurlijk uitproberen. 

Vanuit het oude vissersdorpje Mevagissey trekken we 

naar de ‘Lost Gardens of Heligan’, een streling voor het 

oog.

dag 9: Terugrit naar Dover met onderweg een korte 

wandeling in Stonehenge, waar Merlijn volgens de over-

levering de reuzenstenen stapelde. Ferry Dover-Calais. 

dag 1: Onderweg van Dover naar het eerste logies 

doen we al een kleine wandeling over de Glastonbury 

Tor, een van de vele ‘tors’ (heuvels) uit de regio die 

beladen is met eeuwenoude mysteries. We nemen 

voor 4 nachten onze intrek in een Victoriaans landhuis 

in Moretonhampstead, gelegen in een valleitje bij de 

Dartmoor, een van de grote ‘moors’ (heidegebieden) 

van Devon.

dag 2-4: Drie dagen lang ontdekken we het Natio-

naal Park van Dartmoor en omgeving. Via groene bos-

sen en dalen trekken we doorheen de Teign-vallei naar  

Castle Drogo, het laatste echte kasteel dat in Engeland 

werd gebouwd. We wandelen langs menhirs en steen-

cirkels op de paden rond Merryvale en langs de impo-

sante rotsen van de Haythor. Onderweg maken we ken-

nis met de wilde pony’s die hier ronddwalen. 

dag 5: Op weg naar Cornwall ondernemen we een 

wilde kustwandeling vanuit Boscastle naar Tintagel. We 

verkennen er de ruïnes van Camelot, het legendarische 

slot van Koning Arthur en zijn Ronde Tafelridders, en 
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2 tot 10 juni ’12 (9 d.)

Reisnr. 12GB077 Prijs ¤ 1290

21 tot 29 juli ’12 (9 d.) 

Reisnr. 12GB113 Prijs ¤ 1370

Niveau: SS. Dagtochten van 4 tot 6 u., meestal 

over kleinere paden, soms heuvelend op het 

Cornish Coast Path, soms door vochtig gebied in 

de Moors. 

Klimaat: West-Europees, wisselvallig

Vervoer: Eigen minibus.

Logies: Country guest House in Devon en hotel in 

Cornwall.

Bagage: Enkel dagrugzakje

Begeleiding: Eric Debraekeleer (reis 1), die deze 

reis uitwerkte en al begeleidde en Rudy De Maeyer 

(reis 2).

Deelnemers: Min. 6 – max. 8.

Inbegrepen: Alles(*): Transfers per minibus, logies, 

maaltijden, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Groot-Brittannië



 
©

Si
gr

id
 D

e 
M

ae
se

ne
er

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
43

In het dunbevolkte Wales vind je een groen en golvend landschap met hier en daar flink 
steile hellingen. Dwars door Wales loopt het bekende wandelpad Cambrian Way, waarvan 
het meest zuidelijke traject ‘Black to Black’ wordt genoemd. Het loopt immers door het 
ruige Brecon Beacon Nationaal Park, van de Black Mountains in het oosten tot de Black 
Mountain in het westen.

Wales: Black to Black

van de legendarische ‘Lady of the Lake’. ’s Anderendaags 

wandelen we vooral langs de rivier en na de wandeling 

trakteren we onszelf op een overheerlijke ‘cream tea’.

De volgende wandeling is pittig te noemen en gaat door 

een van de minst bewoonde delen van het park. 

dag 5-8: Hoog op een heuveltop ligt het kasteel 

Carreg Cennen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 

de 13de eeuw. Boven begrijp je waarom de prinsen van 

Deheubarth net hier hun kasteel wilden bouwen. De 

laatste wandeling brengt ons over de indrukwekkende 

hoogvlakte van Mynydd Mallaen, spectaculair omringd 

door 3 valleien. Behalve een unieke f lora, vind je er 

enkele indrukwekkende menhirs en een prehistorische 

grafheuvel. Op dag 8 reizen we terug naar huis. 

dag 1-4: Ons logies is een mooi gelegen boerderij bij 

Llandovery, een gezellig marktplaatsje aan de rivier de 

Tywi. Van hieruit beginnen we aan onze verkenning van 

het dun bevolkte ‘Cymru’, zoals de Welshmen hun land 

noemen, en dat een eigen taal, een eigen geschiedenis, 

een eigen landschap heeft. Ruwe heuvels en donkere 

meren wisselen af met golvende heuvels en dorpen en 

met landschappen die nu eens woest en onherberg-

zaam, dan weer lieflijk en schilderachtig zijn. Behalve 

mooie vergezichten en een afwisselende natuur vind je 

op je pad echter ook een brokje cultuur in de vorm van 

een eenzame monoliet uit het bronzen tijdperk. Op dag 

2 wandelen we door erg fotogeniek gebied en dalen af 

langs het uiteinde van Llyn-y-Fan Fach, de verblijfplaats 
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15 tot 22 juli ’12 (8 d.)
Reisnr. 12GB110 Prijs ¤ 1020

12 tot 19 augustus ’12 (8 d.)
Reisnr. 12GB139 Prijs ¤ 1020 
Niveau: SS. Dagtrajecten tussen 22 en 13 km. Soms vrij steile hellingen en meestal goed begaanbare paden; soms geen paden. Je mag geen hoogtevrees hebben.

Klimaat: West-Europees, dus onvoorspelbaar en wisselvallig klimaat.
Logies: Mooi gelegen, gezellig boerderijpension.Vervoer: Privé-vervoer.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Nico Schrans (reis 1) en Sabine Dejan, (reis 2) die deze reis al begeleid hebben.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Eurostar Londen, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, bagagevervoer, BTW.
Voorschot: 30% van de reissom. 

Groot-Brittannië
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De West Highland Way is ongetwijfeld het populairste langeafstandswandelpad van Schot-
land, en met reden. Van dit pad kozen wij de 5 mooiste en rustigste dagtrajecten, die ons 
door een afwisselend landschap van frisgroene hellingen en imposante rotsmassieven naar 
Schotlands hoogste top, de Ben Nevis, voeren. In het tweede deel van de reis verkennen we 
het groene eiland Skye, één van de meest fotogenieke stukjes Schotland. 

Door de Schotse Highlands 
naar Skye

Ons pad kruist menige rivier en beek en loopt door 

woeste natuur van baaien, meren en Cuillin-bergen. Bij 

helder weer kan ook een wandeling naar de top van Red 

Cuillin ondernomen worden. ’s Anderendaags verhuizen 

we naar Portree, onze uitvalsbasis voor de volgende 3 

dagen. We maken twee wandelingen op het Trotternish 

schiereiland in het noorden. Over goede paden wande-

len we rond de piekende rotsformaties van de veelge-

fotografeerde ‘Old Man of Storr’. Op de Quiraing-wan-

deling voert het pad ons naar een vlak plateau, de zgn. 

‘Tafel’, tussen een veelheid van rotspieken met vreemde 

vormen. Daartussen doen we het 1 dag rustig aan en 

brengen evt. een bezoek aan de whiskydistilleerderij 

Talisker, producent van een klassieke malt.

dag 13-15: We sluiten af met een bezoek aan Edin-

burgh, de historische hoofdstad van Schotland. 

dag 1-5: Na een nachtje in Glasgow rijden we naar 

Drymen voor de start van onze eerste tocht. De West 

Highland Way (WHW) volgt eeuwenoude, soms bestra-

te paden die door veehoeders en door het leger werden 

gebruikt. Aan afwisseling zal er geen gebrek zijn: van de 

schilderachtige heuvels van de Lowlands, met kabbelen-

de riviertjes, groene weiden en bossen, wandelen we via 

het indrukwekkende Loch Lomond naar de door regen 

en wind gebeitelde Highlands, waar zachte hellingen en 

ruige rotsmassieven elkaar afwisselen. Tot de mooiste 

etappes van de WHW behoort zeker deze van Bridge 

of Orchy naar Kingshouse, door een wild en ongeëve-

naard landschap en met zichten op Rannoch Moor, een 

immens gebied van heide, moerassen, meertjes en rivie-

ren en begrensd door het omringende gebergte. 

dag 6-7: Op dag 6 bereiken we Fort William aan de 

voet van Ben Nevis (1344 m). De spectaculaire (bege-

leide) beklimming hiervan wacht voor de liefhebbers 

op dag 7; voor de anderen is er optioneel een wandeling 

door de vallei van de Nevis-rivier.

dag 8-12: We rijden over de brug naar het eiland Skye 

en installeren ons voor 2 nachten in Sligachan. Skye 

combineert het weergaloze Schotse landschap met een 

mystieke eilandsfeer en is door talloze diepe zeearmen 

ingesneden. Op dag 9 maken we vanuit vissersdorp 

Elgol een dagtocht doorheen het zuiden van het eiland. 
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8 tot 22 juli ’12 (15 d.)

Reisnr. 12GB096 Prijs ¤ 1980

Niveau: SS. Wandelingen over goede paden en 

aardewegen. Beperkte hoogteverschillen (hoogste 

punt van WHW is 550 m). De facultatieve Ben 

Nevis-klim is SSS (1344 m stijgen en dalen). Af en 

toe smalle paden langs kliffen.

Klimaat: Onvoorspelbaar West-Europees klimaat. 

Vervoer: Meestal openbaar vervoer (lijnbus, trein); 

soms privé (taxi).

Logies: Afwisseling van B&B’s, guesthouses, 

bunkhouses (meerpersoonskamers) en 

jeugdherberg. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Kris Vanloo, die deze reis al begeleid 

heeft.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Groot-Brittannië
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Deze parel van een tocht brengt ons zowel in het noord- als zuidoosten van Noord-Ierland. 
We starten in de wondermooie omgeving van Cushendall en zakken dan af voor een bezoek 
aan Rathlin Island en een tocht langs de adembenemende Causeway Coast met prachtige 
uitzichten op de ruige kustlijn. In het graafschap Down wandelen we naar de toppen van 
de High Mournes. Bijzondere bezienswaardigheden liggen op ons pad: de hangbrug naar 
Carrick-a-Rede en de beroemde Giant’s Causeway. Halverwege bezoeken we Belfast.

Valleien en kusten van Noord-Ierland

dag 1-2: Ons eerste logies ligt in Cushendall. We 

beginnen meteen royaal in ‘the queen of the glens’, 

het natuurreservaat Glenariff. De verscheidenheid aan 

landschappen, bossen en venen in deze perfect U-vor-

mige vallei is groot. 

dag 3-5: We rijden een eindje naar Orra Beg, waar de 

lange wandeling aanvangt naar het havenstadje Bally-

castle over zowat tweederde van de Moyle Way, met zijn 

rustige bospaden en open landwegjes. ’s Anderendaags 

nemen we de ferry naar Rathlin Island. Op dit kleine 

eilandje met drie vuurtorens en tientallen scheeps-

wrakken struinen we langs stranden en kliffen.Op 

dag 5 maken we zowat de mooiste kustwandeling van 

gans Ierland, vertrekkend bij de Giant’s Causeway, een 

fantastisch geologisch fenomeen van tienduizenden 

basaltzuilen, volgens de mythe de stapstenen van de 

reus Finn McCool. Ze voert langs de dramatische noord-

kust van Ulster, tot bij de 300 jaar oude hangbrug naar 

het eilandje Carrick-a-Rede. 

dag 6-10: We rijden we naar Belfast, een sfeervolle, 

hippe stad. Een tot gids omgeschoolde ex-politieke 

gevangene leidt er ons door Belfasts woelige verleden. 

Er is ook tijd voor (vrij) rondkuieren en shopping. In 

Castlewellan, genesteld aan de voet van de pittoreske 

Mournes, ligt ons laatste logies. We wandelen naar 

enkele toppen van de High Mournes, o.a. de Slieve 

Donard die met zijn 852 m het hoogste punt van Noord-

Ierland is, en trekken omhoog naar Hare’s Gap, ‘de 

meest dramatische bergpas in de Mournes.
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7 tot 16 september ’12 (10 d.)
Reisnr. 12GB149 Prijs ¤ 1190
Niveau: SS à SSS voor de wandelingen op dagen 8-9 en SS voor de overige wandelingen. Vaak goede paden; soms pittiger terrein waarbij nat weer het wandelen bemoeilijkt.

Klimaat: West-Europees, dus onvoorspelbaar en grillig klimaat.
Vervoer: Openbaar en privé-vervoer.Logies: Hostel (1x) en B&B (8x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Begeleiding: Ervaren Ierlandbegeleider Luc Lioen.Inbegrepen: Alles*: vluchten (Brussel of Charleroi), logies, maaltijden, transfers, bagagevervoer, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Groot-Brittannië
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In het zuiden van Ierland ligt county Tipperary. Een weelderig 
landschap van bos- en waterrijke dalen, hier en daar geaccentu-
eerd door een bekoorlijk marktstadje, de ruïne van een kasteel 
of klooster. Soms bolt het golvend laagland op tot heuvels, zelfs 
bergen. Het is heerlijk wandelen in de Galtees, Knockmeal-
downs en Comeraghs, langs zachte hellingen of steile rotswan-
den, tussen betoverende meren, en met soms een weids verge-
zicht over eindeloze vlakten. 

Long way to Tipperary

in, met prachtige vergezichten over de zuidelijke helft 

van County Tipperary en, in de verte, de Oceaan. 

dag 6-7: In het gezellige marktplaatsje Cahir, gele-

gen aan de rivier de Suir, vinden we ons laatste logies. 

Van daaruit trekken we eerst naar het keteldal van 

Coomshingaun Lake. De door het ijs uitgeknaagde ran-

den zijn indrukwekkend: diepe, steile hellingen vallen 

loodrecht omlaag in het eenzame bergmeer, omringd 

door morenen. De laatste bergtocht leidt naar de Knoc-

kanaffrin (755 m), die behoorlijk steil opklimt vanuit de 

Nire-vallei. De naam van de berg verwijst naar de tijd 

waarin de Roomse misdienst verbannen werd, maar toch 

op geïsoleerde plaatsen in open lucht werd beleefd.

dag 8-9: Langs de Tipperary Way gaan we op dag 8 van 

Cahir naar Golden. Voor het eerst blijft de tocht betrek-

kelijk vlak. We stappen lichtjes op en af door de bossen, 

daarna nemen we een stuk asfaltweg die ons voert langs 

een pittoresk vervallen kerkje met eeuwenoude graf-

stenen. Het laatste deel slingeren we, in het gezelschap 

van verbaasde koeien, langs de idyllische rivier. 

dag 1-3:  Na 

aankomst in ons 

logies in de Glen 

of Aherlow, maken 

we een verkennende wandeling in deze prachtige, groe-

ne vallei. Een lommerrijke weg geeft mooie uitzichten 

op de puinhellingen en de groeven en ribben van de 

heuvels rondom. De volgende dagen trekken we rond 

Lough Muskry, een spectaculair bergmeer, en beklim-

men we Galtymore Mountain, met zijn 919 meter de op 

twee na hoogste berg in Ierland.

dag 4-5: We verhuizen voor 2 nachten naar Clogheen, 

een pittoresk dorp op een steenworp van de Knock-

mealdown Mountains. Ons logies is sober maar het 

gezellig samen eten in de keuken, naast het fornuis van 

de gastvrouw, maakt het verblijf op-en-top Iers. Tijdens 

de eerste tocht stappen we langs de Avondhu Way naar 

de Knockshanahullion (652 m) en dalen af langs het 

mooie bergmeertje Bay Lough naar het dorp. De dag 

erop trekken we dieper de Knockmealdown Mountains 
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8 tot 16 augustus ’12 (9 d.)

Reisnr. 12IE136 Prijs ¤ 1290

Niveau: SS tot SSS. Dagtochten van 5 tot 9 uur, 

meestal op onverharde paden, vaak pittig, soms 

moerassig terrein. 

Klimaat: West-Europees, dus wisselvallig.

Vervoer: Minibus

Logies: Bed-and-breakfasts.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Ierlandbegeleider  

Luc Van Pottelberghe.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13

Inbegrepen: Alles*: vluchten (Brussel of 

Charleroi), logies, maaltijden, transfers, 

begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Ierland
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In het Westen van Ierland, tussen Conne-
mara en Donegal, liggen de counties Mayo 
& Sligo. De ruige kliffenkusten en de eeuwig 
deinende Oceaan spelen een belangrijke rol 
tijdens de meeste tochten. Een oude vee-
drijversroute door turfvelden langs de Nep-
hin Beg Mountains brengt ons in het uiterst 
desolate hart van Ierland. Een moment van 
bezinning kennen we aan het graf van Ier-
lands grote dichter WB Yeats en een bezoek 
aan Céide Fields voert ons 5500 jaren terug 
in de tijd.

Mayo & Sligo dag 1-4: Dooagh, het meest westelijke dorpje van 

Achill Island is onze uitvalsbasis voor de eerste vier dagen. 

De eerste stapdag trekken we langs het enorme strand 

van Trawmore en de verlaten huisjes van de Deserted 

Village aan de voet van Slievemore. Op dag 3 beklimmen 

we Croaghaun (668 m) waarvan de bijna 3 km lange mes-

scherpe richels quasi verticaal de Oceaan in duiken. De 

laatste dag krijgen we vanaf Corraun Mountain een zicht 

op het volledige (schier)eiland.

dag 5-6: Het Bangor Trail brengt ons naar het gelijk-

namige, ietwat verlaten plaatsje. Deze oude veedrijvers-

route loopt door één van de meest desolate gebieden 

van Europa. Urenlang zie je enkel meren, bergen, moe-

ras, meertjes en riviertjes. Op dag 6 stappen we langs 

de warrige kustlijn vol inhammen en fjorden van de Dún 

Caochain Cliffs. 

dag 7-8: We verlaten Bangor en rijden naar Céide 

Fields, een site uit het Stenen Tijdperk die lang verbor-

gen is gebleven onder een dikke laag turf. De rest van de 

namiddag is vrij in Sligo Town, een drukke havenstad en 

commercieel centrum aan de monding van de Garavo-

gue-rivier. Herinneringen aan de grote dichter Yeats zijn 

overal aanwezig. Voor we onze laatste tocht aanvan-

gen, gaan we inspiratie zoeken bij zijn graf in Drumcliff. 

Daarna beklimmen we Ben Bulben, beroemd vanwege 

zijn vorm, schoonheid, flora en legendes. We eindigen 

deze dag bij de Glencar Waterfalls. De reis eindigt met 

een kort bezoek aan Dublin.
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14 tot 23 juli ’12 (10 d.)
Reisnr. 12IE092 Prijs ¤ 1460
Niveau: SS tot SSS. Dagtochten van 5 tot 8 uur, meestal op onverharde paden, soms door moerassig gebied. Hoogteverschillen tot 700 m. Klimaat: West-Europees, dus onvoorspelbaar en grillig klimaat.

Vervoer: Minibus
Logies: Bed-and-breakfasts 
Bagage: Enkel dagrugzakje. 
Begeleiding: Ervaren Ierlandbegeleider  Luc Van Pottelberghe.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Ierland
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Met zijn dramatische wolkenhemels en overal dat typische diepe groen, vormt Ierland een 
beloftevol wandelgebied. Deze reis in het westen van Ierland bestaat uit 3 etappes die tel-
kens een ander beeld bieden van het veelzijdige landschap. Eerst verkennen we de Burren, 
vervolgens twee Aran-eilanden en tenslotte steken we over naar Connemara. 

Burren, Connemara 
en de Aran-eilanden

één der meest woeste en tegelijk romantische streken 

van Ierland. We ontdekken de pelgrimsberg Croagh 

Patrick (762 m), beklimmen de Binn Bhán (730 m) en 

wandelen in het desolate landschap van de afgeronde 

toppen van de Maumturks en de Sheefry Hills. We slui-

ten af in Westport, gelegen tussen Galway en Sligo, en 

één van de gezelligste steden van Ierland. Het stadje is 

erg levendig en heeft een gezellig nachtleven. 

dag 1-3: De Burren vormen een bizarre streek met 

lage bergketens, kleine meren en vele riviertjes. Een 

lusvormige tocht vanuit Ballyvaughan leidt ons door-

heen woest terrein: een desolate, barre steenwoestijn 

met kloven en richels die bezaaid zijn met bloemen en 

kruiden en met talrijke neolithische en middeleeuwse 

monumenten. Vanuit Doolin, het Mekka van de Ierse 

folk waar we een nacht logeren, maken we een lusvor-

mige tocht naar de Cliffs of Moher, die zo’n 200 m lood-

recht uit de zee oprijzen en waar de golven van de Atlan-

tische Oceaan spectaculair tegenaan beuken. In de 

spleten tussen de rotsen nestelen zich ontelbare vogels

dag 4-5: Ongeveer 10 km van de kust verwijderd, 

liggen de drie Aran eilanden, waar de Ierse cultuur mis-

schien wel in zijn puurste vorm is bewaard. We wande-

len op Inisheer en Inishmaan (het minst toegankelijke 

en daardoor het meest authentieke van de drie) langs 

grote en kleine landerijen, opgedeeld met stenen muur-

tjes, langs grafstenen en prechristelijke overblijfselen. 

dag 6-10: We keren terug naar het vasteland en 

begeven ons naar Connemara. Vanuit ons logies in Inagh 

Valley, geprangd tussen Lough Inagh en de Maumturk 

Mountains, maken we stevige dagtochten doorheen 
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28 juli tot 6 augustus ’12 (10 d.)

Reisnr. 12IE123 Prijs ¤ 1440

Niveau: SS à SSS. Vaak pittig, soms moerassig 

of met stenen bezaaid terrein. Soms ook geen 

paden. Slecht weer kan het wandelen op terrein 

bemoeilijken, waardoor moet uitgeweken worden 

naar alternatieve trajecten (met evt. asfalt). 

Hoogteverschillen tot 300 m, behalve Croagh 

Patrick (762 m) en evt. Binn Bhan (730 m).

Klimaat: West-Europees, dus wisselvallig en 

onvoorspelbaar.

Vervoer: Minibus en boot.

Logies: Bed & Breakfasts.

Bagage: Enkel dagrugzakje tijdens de wandelingen.

Begeleiding: Lau Schraepen, die deze reis al 

begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 7 – max. 12.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Ierland
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dag 4: Transfer naar Meursault en zo zijn we in de Côte 

de Beaune aanbeland. Vanaf het uitzichtpunt St. Chris-

tophe, nabij Meursault, wandelen we door bos en wijn-

gaarden naar Hameau de Blagny en verder naar Puligny-

Montrachet voor een wijnproeverij en een lunch op 

wijndomein Olivier Leflaive. Vervolgens beklimmen we 

de heuvel Montrachet waar een reeks beroemde Grand 

Cru wijngaarden liggen, waaronder de witte Montrachet. 

Boven zien we het dorp Gamay in de verte liggen.

dag 5: Schitterende wandeling door de Côte de Beau-

ne vandaag, door het gebied dat van witte naar rode 

wijnen overgaat, een kwestie van ‘terroir’. We passeren 

de rode-wijndorpjes Pommard en Volnay en de pitto-

reske dorpjes Monthélie en Auxey-Duresses. Terug in 

Meursault is er opnieuw een wijnproeverij en een kel-

derbezoek.

dag 6: Via Auxey-Duresses wandelen we naar hoger 

gelegen gebied en het dorpje Saint-Romain. Het is nu 

nog minder bekend maar begint een goede reputatie te 

krijgen. We genieten ’s avonds van ons laatste diner in 

Meursault.

dag 7: Ontbijt en vertrek. 

De Côte d’Or is één van de vermaardste wijngebieden van de Bourgogne en brengt een 
indrukwekkend lijstje Grand Crus voort. We wandelen zowel in de Côte de Nuits, met z’n 
krachtige rode wijnen, als in de Côte de Beaune, beroemd om z’n droge witte. Naast de 
glooiende wijngaarden vind je in dit prachtig wandelgebied groene, vaak beboste heuvels en 
kleine dorpjes met mooie oude huizen waar het dagelijks leven rustig zijn gang gaat.

Wijnwandelen in Bourgondië
Culinaire wandelreis met wijnproeverijen

dag 1: In de late namiddag spreken we af in een 

gemoedelijk dorpshotelletje in Vougeot. We maken 

kennis met de begeleidster,krijgen introductie over de 

Bourgognewijnen en genieten van een eerste diner.

dag 2: Wandeling door de beroemde wijndorpjes 

Chambolle-Musigny. Door heuvels dalen we af naar het 

dorpje Morey-Saint-Denis. Terug in Vougeot, brengen 

we een bezoek aan het beroemde Clos Vougeot, de 

‘tempel’ van de Bourgognewijnen.

dag 3: Wandeling langs enkele van de beroemdste 

wijngaarden ter wereld en via het mooie achterland 

van de Hautes Côtes de Nuits. We nemen de auto 

naar Vosne-Romanée, waar ’s werelds duurste wijnen 

vandaan komen. We passeren de wijngaarden van la 

Romanée-Conti, Romanée Saint-Vivant, Richebourg 

en La Tâche. De wandeling voert verder door de Hautes 

Côtes de Nuits, waar niet alleen druiven groeien maar 

ook fruit als zwarte bessen (waarvan de crème de cassis 

gemaakt wordt) en waar zich uitgestrekte bossen bevin-

den. Op ons pad liggen de pittoreske dorpjes Concoeur 

en Corboin. In Vosne-Romanée wagen we ons aan een 

wijnproeverij.
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15 tot 21 juli ’12 (7 d.)

Reisnr. 12FR109 Prijs ¤ 1030

Niveau: S tot SS. Dagtrajecten van 12 tot 17 km 

in sterk heuvelachting landschap.

Klimaat: Meestal warm en zonnig. Regen is echter 

niet uitgesloten. 

Logies: Twee dorpshotelletjes.

Bagage: Enkel dagrugzak.

Vervoer: Met eigen wagen (ca. 560 km. 

Brussel-Vougeot), evt. kostendelend met een 

medereiziger, of met de TGV tot Dijon + lokale 

trein tot St Georges (+ ter plaatse taxitransfers, 

ca. ¤ 50 p.p.).

Begeleiding: Monica van der Stap, ervaren 

begeleidster van dit soort reizen.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Logies, maaltijden, wijnproeverijen, 

begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen: Transfers heen en terug en ter 

plaatse.

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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Ten zuidwesten van Maçon, in de Haut-Beaujolais, verblijven we een klein weekje in een 
gezellig landhuis met zwembad, temidden van het groen. De wandelingen zijn afwisselend, 
want de Beaujolais toont hier twee gezichten: dat van wijngaarden en dat van beboste 
hellingen en groene valleien.Tijdens de wandelingen rijgen we natuur en cultuur moeiteloos 
aaneen (en daar hoort lekker eten en drinken ook bij!). Daar voegen we nog 2 dagen Lyon 
aan toe, de fascinerende tweede stad van Frankrijk. 

Wandelen en genieten 
in de Beaujolais
In combinatie met Lyon

wijngaarden en door de bossen en bezoeken evt. een 

olieslagmolen. 

dag 5-6: Quincié-en-Beaujolais is de uitvalsbasis 

voor een rondwandeling langs enkele kastelen, gevolgd 

door een bezoek aan een wijnkelder. dag 6 is een fiets-

dag, meer bepaald over een ‘voie verte’, een vrijliggend 

fietspad aangelegd op de oude spoorwegbedding tus-

sen Beaujeu en Belleville.

dag 7-9: Prachtig gelegen aan de samenvloeiing van 

de Rhône en de Saône, biedt Lyon voor elk wat wils. Het 

is heerlijk rondwandelen op ‘de biddende heuvel’ van 

Fourvière met zijn basiliek en zijn Romeinse overblijfse-

len, in Vieux Lyon en zijn ‘traboules’ (smalle passages), 

in het hedendaagse stadscentrum op het Presqu’ile of 

langs de voormalige wevershuisjes van de artiestenwijk 

Croix-Rousse (‘werkende heuvel’). En in de gastronomi-

sche hoofdstad die Lyon is, gaan we uiteraard proeven 

van de talrijke smakelijke specialiteiten in één van de 

vele ‘bouchons’, typische Lyonese restaurantjes. 

dag 1-2: Ons logies in Les Ardillats ligt op de zuid-

helling van de Mont St-Rigaud (1009 m) zo’n 30 km ten 

zuidwesten van Maçon. De groene tuin met zwembad 

biedt een prachtig uitzicht op de vallei. De gastheer 

tovert lekkere streek- en internationale gerechten op 

tafel en de gastvrouw verwent ons met huisgemaakte 

aperitieven en confituren. Op 6 km ligt het dorpje 

Monsols, dat we op dag 2 tijdens een lusvormige wande-

ling door bossen en over heuvelkammen verkennen. Op 

de terugweg bezoeken we het Maison de Pays op de Col 

de Crie (760 m).

dag 3-4: We wandelen naar de top van de Mont 

Saint-Rigaud (1012 m), het hoogste punt van het depar-

tement. Bij helder weer zie je in het oosten zelfs de Mont 

Blanc liggen. Een frisse slok uit de geneeskrachtige bron 

zou o.a. de vrouwelijke vruchtbaarheid verhogen en 

helpen tegen reuma. Toch opletten… ’s Anderendaags 

maken we vanuit Beaujeu, de historische hoofdplaats 

van de Beaujolais, een lusvormige wandeling langs 
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15 tot 23 september ’12 (9 d.)
Reisnr. 12FR163 Prijs ¤ 990
Niveau: S tot SS. 4 à 6 u. per dag wandelen.Klimaat: Doorgaans aangenaam, zonnig weer. (Onweers)buien mogelijk.

Vervoer: Minibus.
Logies: 6x in twee- en driepersoonskamers  (met 1 badkamer per 1 of 2 kamers) in landhuis en 2x in stadshotel.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Deelnemers: Min. 6 – max. 8 (evt. 10, mits eigen vervoer).

Begeleiding: Paul Peeters, die deze reis al begeleidde. 
Inbegrepen: Logies, transfers per minibus  (8 deelnemers), maaltijden, fietshuur op dag 6, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Bezoek wijnkelder (¤ 5), bezoek Hotel Dieu in Belleville (¤ 5), middag- en avondmalen in Lyon, transfers voor 9de en 10de deelnemer.
Korting: voor 9de en 10de deelnemer met eigen vervoer: ¤ 125.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Frankrijk
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In Zuidwest-Frankrijk baant de rivier de Lot zich een weg door meerdere departementen, nu 
eens sterk slingerend tussen steile rotswanden, dan weer rustig door zachtere landschap-
pen. Hier reizen betekent genieten: van mooie wandelingen, van lekker eten en drinken en 
van charmant logies. We verblijven de eerste dagen in een hotel met heerlijke keuken in het 
departement Quercy. Vervolgens verkennen we vanuit een prachtig landhuis temidden van 
fruitbomen in Penne d’ Agenais, het departement Lot-et-Garonne. 

Wandelen en genieten 
in de Lot

dag 1-3: Per minibus trekken we naar ons eerste 

logies in Vers, een piepklein dorpje aan de samenvloei-

ing van de gelijknamige rivier met de Lot. Ons familiale 

hotel staat in de streek bekend voor zijn overheerlijke 

keuken met lokale, verse ingrediënten: ganzenlever, 

eend, geitenkaas, noten… We wandelen door de groen-

beboste, sterk heuvelachtige omgeving en bewonderen 

de Lot met zijn steile rotswanden. We bezoeken de 

beroemde grot van Pech-Merle met zijn goed bewaarde 

prehistorische rotsschilderingen en ontdekken één van 

Frankrijks mooiste dorpen, het middeleeuwse stadje St-

Cirq-Lapopie met zijn goudkleurige vakwerkhuizen en 

hooggelegen kasteelruïne.

dag 4: We verlaten het departement Quercy en rijden 

westwaarts naar Penne d’Agenais in de Lot-et-Garonne 

waar we de rest van de reis doorbrengen. Onderweg 

bezoeken we Cahors met zijn prachtige middeleeuwse 

brug, pittoresk centrum en beroemde wijnen.

dag 5-9: Carine en Bernard zijn onze Vlaamse gast-

vrouw en -heer van dit mooi, rustig gelegen landhuis. 

Genietend aan het zwembad overzie je zowat de hele 

vallei van de Lot. Vanuit ons zalig logies maken we elke 

dag wandelingen door bossen en over heuvelkammen 

en proeven we van cultuur: kastelen, oude dorpjes, 

een streekmuseum. Je wordt er culinair verwend met 

gerechten van uitgelezen, verse ingrediënten. We voor-

zien ook een vrije dag, die je kan evt. doorbrengen aan 

het zwembad.

dag 10: Terugreis. 
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9 tot 18 september ’12 (10 d.)

Reisnr. 12FR160  Prijs ¤ 1140

Niveau: S. Hoofdzakelijk landwegen en paden, 

maar onvermijdelijk ook stukjes asfalt. Soms korte, 

doch stevige hellingen.

Klimaat: Doorgaans aangenaam, zonnig weer. 

(Onweers)buien mogelijk.

Vervoer: Minibus.

Logies: Tweepersoonskamers met privé-sanitair 

in hotel (3x). Twee- en driepersoonskamers met 

badkamer per 1 of 2 kamers in landhuis (6x).  

Beide logies beschikken over een zwembad.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Sabine Cornelissen, die deze reis al 

begeleidde 

Deelnemers: Min. 6 – max. 8 (evt. 10, mits eigen 

vervoer).

Inbegrepen: Alles*: Transfers per minibus (max. 

8 pers.), logies, maaltijden, begeleiding, BTW.

Korting: Voor 9de en 10de deelnemers met eigen 

wagen.

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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Tussen Carcassonne en Perpignan, in een zonovergoten landschap met knoestige naald-
bomen en geurige kruiden, liggen de ruïnes van eenzame burchten als arendsnesten op de 
bergtoppen. We gaan op zoek naar deze laatste vluchtplaatsen van het mystieke genoot-
schap der Katharen, om ’s avonds culinair verwend te worden in ons prachtig charmehotel 
met zwembad.

Het land van de Katharen
vanuit charmelogies

dag 1-2: Met onze minibus rijden we in twee dagen 

– en met uitgebreid bezoek onderweg aan Béziers – naar 

Lagrasse, een karaktervol dorp op een kleine 50 km ten 

westen van Narbonne. We nemen er onze intrek in een 

mooi hotel met zwembad, van waaruit we de komende 

week de prachtige omgeving zullen verkennen.

dag 3: We verkennen het middeleeuwse Lagrasse en 

haar benedictijnerabdij en kuieren rond in het meer dan 

10 eeuwen oude dorpje Mayronnes. Het woelige verle-

den van de Languedoc heeft een schat aan cultureel 

erfgoed achtergelaten. In contrast hiermee ontdekken 

we moderne kunstwerken langs een artistiek wandel-

parcours door de natuur.

dag 4: De Katharen werden in de 13de eeuw mee-

dogenloos vervolgd door de kerk, waarbij ze zich 

terugtrok ken in burch ten op afgelegen bergtoppen. 

Vanuit Termes, waar zich één van de imposantste Katha-

renburchten bevindt, maken we een fikse dagtocht 

langs de dorpjes en wijngaarden van Corbières. Onder-

weg genieten we van uit gestrekte bossen, ontoeganke-

lijke valleien en tal van diepe kloven en grotten, die het 

gebied een uitgesproken desolaat karakter geven. 

dag 5: We bezoeken het historisch centrum van Nar-

bonne en de grote cisterciënzerabdij van Fontfroide, die 

een cruciale rol speelde in de vervolging van de Katha-

ren. Maar de blauwe zee lokt en dus wandelen we na 

de middag van het vissersdorp Bages naar de lagune in 

Peyriac-de-Mer.

dag 6: We rijden over ‘groene wegen’ doorheen de 

Corbières, langs middeleeuwse miniatuurdorpjes en 

Katharenburcht Quéribus. Einddoel is de fameuze 

Gorge de Galamus. Uiteraard brengen we onderweg 

een bezoek aan de indrukwekkende burcht van Peyre-

pertuse. 

dag 7: Waar de riviertjes Cesse en Briant samen-

vloeien, ligt het verstekte Minerve, een stadje als een 

schilderij. We wandelen hier een tweetal uur rond en 

gaan dan lunchen in Homps, aan het Canal du Midi. In de 

namiddag maken we een fietstocht onder de platanen 

langs de kleurrijke oevers van het kanaal.

dag 8: Vanuit het mooie dorp Talairan maken we 

een dagwandeling langs het ‘sentier du facteur’. De 

tocht brengt ons langs wijngaarden, olijf- en amandel-

boomgaarden en zelfs truffeleiken. In de late namiddag 

worden we verwacht op Domaine Mazardwaar we een 

bezoek brengen aan de wijnkelder, mét degustatie.

dag 9: We brengen een bezoek aan de middeleeuwse 

vestingstad Carcassonne en haar citadel. In de namid-

dag keren we terug naar het hotel en genieten nog van 

de rustige omgeving en het zwembad.

dag 10: Terugreis. 
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1 tot 10 juni ’12 (10 d.)
Reisnr. 12FR075 Prijs ¤ 1490
Niveau: S voor de meeste wandelingen (meestal gekaderd in een historisch-culturele context). Een wandeling is een pittige SS met regelmatig stijgen en dalen (max.300 m). Tijdens deze reis gaat het evenzeer om rustig genieten (ook culinair), luisteren naar boeiende verhalen… Klimaat: Meestal zonnig en warm. (Onweers)buien mogelijk. Soms warme wind.

Vervoer: Minibus.
Logies: Zeer charmant hotel met zwembad. Op dag 1 eenvoudig hotel.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Karel Lambrechts, die deze reis al vaker begeleidde.

Deelnemers: Min. 6 – max. 8.
Inbegrepen: Alles*: Transfers per minibus, logies, maaltijden, fietshuur, begeleiding, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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waar we even kunnen uitrusten. Vanuit Cruis maken we 

ook een daguitstap naar de ‘Grand Gorge du Verdon’, we 

ontlopen de drukte door langs kleine, bijna onbekende 

paden af te dalen. Beneden in de canyon, nabij het blauw-

groene water van de Verdon, komen we terecht in een 

fantastisch landschap van rotsen en rotswanden. Onze 

‘koninginnewandeling’ brengt ons naar de top van de  

Signal de Lure (1826 m), die deel uitmaakt van de Mon-

tagnes de Lure, de bergketen die de streek beschermt 

tegen de brandende zon door koele schaduwen en een 

prettige bergwind. Op heldere dagen heb je van hieruit 

uitzicht over de hele Provence tot aan de Middellandse 

Zee. De laatste dag bezoeken we de grote Provençaalse 

markt in het pittoreske Forcalquier en maken een wande-

ling in de omgeving. Na het ontbijt op dag 11 keren we 

terug naar Avignon, waar we de TGV naar huis nemen. 

 De Provence blijft een geliefde bestemming 
voor liefhebbers van natuur, zon en cultuur. 
In het minder toeristische noordoosten van 
de Haute-Provence kan je de mooiste wan-
deltochten maken door valleien vol tijm- en 
lavendelvelden. We trekken langs de bebos-
te en schaduwrijke flanken van de Signal de 
Lure en door de Gorges du Verdon, één van 
de mooiste canyons van Europa. 

Door de geurende Haute-Provence
dag 1: Afhankelijk van het effectieve aankomstuur, 

maken we een korte namiddagwandeling door het 

mooie centrum van Avignon. Rond 18 uur begeven we 

ons naar onze eerste logiesplaats, Le Rocher d’Ongles, 

te midden van de lavendelvelden (in vol ornaat in juli). 

Hier genieten we van een heerlijk Provençaals maal. De 

Provençaalse keuken is een weerspiegeling van de rijke 

natuur en kent enkele honderden streekgerechten, die 

met elkaar wedijveren wat betreft smaak, geur en kwali-

teit. En dit alles natuurlijk in combinatie met een lokale 

witte of rode wijn!

dag 2-5: We maken vier dagtochten vanuit Le 

Rocher, te beginnen met deze langs Lardiers en Ongles.  

We wandelen op zonnige bergflanken langs de ‘bories’ 

(stenen herdershutten) en bezoeken de benedictijner 

‘prieuré’ van Salagon, met zijn Middeleeuwse kruiden-

tuin en Provençaals streekcentrum. De wandeling 

langs de Crête de Gamby en de dorpjes Saumane en 

L’Hospitalet brengt ons naar La Plus Haute Grange, een 

authentieke ‘bergerie’ waar we genieten van barbecue 

onder de sterrenhemel. En de laatste tocht vanuit Le 

Rocher d’Ongles heeft Banon en Le Haut Montsalier als 

bestemming, typische ‘villages perchés’, dorpen die als 

een arendsnest tegen de bergen kleven. 

dag 6-11: Via St-Etienne-les-Orgues en langs de pit-

toreske vallei van de Lauzon gaan we naar de volgende 

overnachtingsplaats in Cruis, waar we logeren in een 

‘mas’, een Provençaals landhuis met klein zwembad. Op 

dag 7 maken we een rustige valleiwandeling langs kleine 

gehuchten en met onderweg een bezoek aan een lokaal 

artisanaat. Het eindpunt van deze wandeling ligt aan de 

typische petanquebaan of aan het dorpscafé van Cruis, 
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7 tot 17 juli ’12 (11 d.)

Reisnr. 12FR091 Prijs ¤ 1350

Niveau: S tot SS voor de meeste wandelingen. 

De Canyon du Verdon is SS tot SSS (en hiervoor 

heb je best geen zware hoogtevrees) en Signal de 

Lure SSS, maar zijn mogelijk in zware en lichtere 

varianten en zijn facultatief.

Klimaat: Warm en vrijwel droog mediterraan 

klimaat in de valleien. Aangename temperaturen 

op de hoogtes en in het woud. Regen mogelijk.

Vervoer: Lokaal vervoer per minibus.

Logies: Eenvoudig doch authentiek en mooi 

gelegen logies (2- tot 4-persoonskamers).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Eric Debraekeleer, zeer vertrouwd 

met deze reis.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: TGV Brussel-Avignon-Brussel, logies, 

maaltijden, transfers, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. ULM-vlucht over 

Lavendelvallei (¤ 50).

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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Met toppen die tot ver boven de 2000 m reiken en hellingen die steil aflopen tot aan de 
grillige kust, verdient Corsica de bijnaam ‘een berg in de zee’ ten volle. Tijdens deze stevige 
trektocht volgen wij het noordelijke deel van de beroemde GR 20, die loopt van het noord-
westen naar het zuidoosten. Hier en daar wijken we uit naar de wandelroutes ‘Mare a Mare’ 
en ‘Mare e Monti’. Onderweg staan er vier toppen op het programma, allen tussen 2000 
en 2700 m. 

Corsica
Sportieve trekking van de hoogste toppen naar de zee

beekjes. Drink- en zwemgelegenheid is hier genoeg en 

op ons pad ligt her en der een ‘bergerie’, waar je soms 

lekkere geitenkaas kan kopen. Om Corte (389 m) te 

bereiken, volgen we even de ‘Mare a Mare’-route die 

oost- en westkust verbindt. We dalen af doorheen de 

grillige Tavignano-kloof en komen in Corte aan rond 

de middag. Zo is er nog tijd voor een vrij bezoek aan dit 

mooie stadje en zijn burcht.

dag 9-15: Met de bus naar Calacuccia (794 m), 

gevolgd door een klim naar de Refuge de l’Ercu (1700 m) 

aan de voet van de hoogste top van het eiland: Monte 

Cinto (2706 m). De tocht naar de Cinto-top gaat over 

rotsen en rotspuin maar is erg mooi. ’s Anderendaags 

beklimmen we ook de Paglia Orba (2525 m). Dan ver-

laten we de bergen en volgen ‘Mare a Mare’ en ‘Mare e 

Monti’ die ons, door een mediterrane plantengroei van 

olijf- en amandelbomen, mirte- en rozemarijnstruiken, 

naar Evisa en Porto aan de azuurblauwe Middellandse 

Zee leiden. 

dag 1-4: We starten met een opwarmertjes: een 

inlooptocht zonder rugzak vanuit Vizzavona. Op dag 3 

zitten we al volop op de GR 20, het zwaarste grote-route-

pad van Europa. Het loopt dwars door een indrukwek-

kend ruige bergketen met bergweiden en meertjes en 

er tussenin diepe kloven en valleien. Wij wandelen op 

het noordelijke deel, waar volgens kenners de mooiste 

etappes liggen met de meeste afwisseling in landschap-

pen. In de koelte van de ochtend trekken we over de 

Serra di Tenda, een indrukwekkend lange bergkam die 

leidt naar de Pointe de Pinzi Corbini (2021 m). ’s Namid-

dags dalen we af naar de Refuge de Petra Piana (1842 m).

dag 5-8: In Petra Piana kan je een dagje uitrusten 

of de Monte Rotondo beklimmen, Corsica’s tweede 

hoogste top (2622 m). Dan wacht ons een volgende 

uitdaging: de tocht over de woeste, rotsachtige Brèche 

de Capitellu, op weg naar de Refuge de Manganu. Eens 

voorbij het Nino-meer komen we terecht in een gebied 

van reusachtige dennen en schaduwrijke eiken- en beu-

kenbomen, met tal van frisse bronnen, watervalletjes en 
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7 tot 21 juli ’12 (15 d.)
Reisnr. 12FR090 Prijs ¤ 1240
Niveau: SSS. Stevige doorgaande trektocht met grote hoogteverschillen over vaak rotsige paden. De beklimming van Rotondo, Cinto en Paglia Orba zijn facultatief. Ervaring met bergwandelen is aangewezen en je hebt best geen hoogtevrees.Klimaat: Warm, maar draaglijk door de hoogte of de nabijheid van de zee. ’s Nachts kan het flink afkoelen. Regen- of onweersbui mogelijk.Vervoer: Openbaar vervoer (trein en bus).Logies: Gîte op dagen 1, 2 en 13, hotel op dagen  8 en 14. Elders in tenten bij refuges (als er plaats is, kan je binnen slapen op eigen kosten). Slaapzak en -matje te voorzien.

Bagage: Je draagt je eigen rugzak, incl. een deel van het groepsmateriaal (voeding, tenten, keukenuitrusting). Geen rugzak te dragen op dag 2 en bij de topbeklimmingen. 
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 6 – max. 11. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, logies, maaltijden, transfers, gebruik kampeermateriaal, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. toeslag refuge  (¤ 8 à 10 per nacht). 
Voorschot: 30% van de reissom. 

Frankrijk
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Het massief van de Vercors vormt een soort trede tussen de Rhône-vallei en de Alpen. De 
combinatie van steile rotswanden en glooiende hoogvlaktes is een karakteristiek kenmerk 
van het landschap. Vanuit een hotelletje met smakelijke keuken, rustig gelegen aan de voet 
van de Mont Aiguille, verkennen we dit ongerepte bergmassief. We maken sportieve dag-
tochten naar mooie uitkijktoppen en ondernemen een tweedaagse trektocht over de ‘Hauts 
Plateaux du Vercors’. 

De zuidelijke Vercors

kelijke gebieden behoorde en tot halverwege de 19de 

eeuw slechts te voet bereikbaar was. Ook nu nog vor-

men de plateaus als het ware oninneembare vestingen, 

die enkel via kleine, verborgen paden bereikbaar zijn. 

We trekken naar de ‘Cirque d’ Archiane’, een gigantisch 

keteldal, waar we overnachten in een gezellige refuge. 

’s Anderendaags wandelen we opnieuw over het plateau, 

dit keer over een gedeelte van de GR 93.

dag 6-7: De voormiddag van dag 6 is vrij. In de 

namiddag wandelen we van op de Col de Ménée naar de 

Mont Barral (en eventueel verder naar Le Jocou). Deze 

toppen, die deel uitmaken van de Haut-Diois, liggen 

geklemd tussen de Vercors en de Drôme Provençale. De 

beklimming van de Grand Veymont (2341 m) tenslotte, 

de hoogste top van de Vercors, is een laatste en pittige 

uitdaging. Het zicht van op de top op de Mont Aiguille, 

vlak voor ons, behoort ontegensprekelijk tot de aller-

mooiste van de streek! 

dag 8: Vertrek naar huis naar het ontbijt. 

dag 1: Aankomst in het hotel in Richardière, een 

gehuchtje van Chichilianne rond 18 uur. Avondmaal.

dag 2-3: We maken afwisselende tochten doorheen 

één van de zonnigste bergstreken van Frankrijk. Op 

elk van deze tochten worden we verrast door de grote 

variatie aan landschappen en door de diversiteit in de 

vegetatie. Zo trekken we naar de top van de Platary, 

een uitkijkpunt over de hele Vercors in het westen en 

de Alpen in het oosten. We bewandelen ook de ‘Tour 

du Mont Aiguille’. Deze tafelberg (2087 m) is door zijn 

unieke vorm het symbool van de Vercors en een grote 

uitdaging voor rotsklimmers. De hele dag kunnen we 

genieten van de spectaculaire zichten op de honderden 

meters hoge rotswanden. 

dag 4-5: De ‘Hauts Plateaux du Vercors’ vormen 

het grootste natuurreservaat van Frankrijk en in deze 

hoogvlakte vindt onze tweedaagse trektocht plaats. In 

dit maagdelijk gebied waar ’s zomers duizenden scha-

pen rondzwerven, vind je huis noch weg. Hier begrijp 

je waarom de Vercors lang tot Frankrijks minst toegan-
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26 mei tot 2 juni ’12 (8 d.)

Reisnr. 12FR070 Prijs ¤ 550

Niveau: SSS. Vier sportieve dagtochten en een 

tweedaagse trektocht. Dagtrajecten van 4 tot 

7 u. met hoogteverschillen tot 1000 m stijgen en 

dalen per dag (1x facultatief, 1400 m). Vaak steile 

bergpaden.

Klimaat: Zuiders bergklimaat met aangename 

dagtemperaturen. Regen- en onweersbuien 

mogelijk.

Logies: Driepersoonkamers in hotel met terras 

en grote tuin (tweepersoonskamers mogelijk mits 

toeslag van ¤ 60/p.p.). 1x meerpersoonskamers 

in een comfortabele gîte-refuge (lakenzak 

meebrengen).

Vervoer: De transfer naar Chichilianne en 

terug kan met eigen wagen, kostendelend met 

een andere deelnemer of per trein tot Clelles-

Mens + korte hoteltransfer (ter plaatse te 

betalen). Carpooling voor de lokale transfers (bij 

onvoldoende wagens wordt een wagen gehuurd, 

waarvan de kost gedeeld wordt). 

Bagage: Blijft meestal in het hotel. Persoonlijke 

bagage voor 1 nacht zelf dragen tijdens 

tweedaagse.

Begeleiding: Luc Van Pottelberghe, die de reis al 

begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Logies, maaltijden, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Transfer van je woonplaats 

naar Richardière en terug, plaatselijke transfers 

(beperkt in aantal en afstand).

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk



 
©

M
ar

le
en

 B
ae

te
n

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
57

Geprangd tussen de Vanoise en de Ecrins situeert zich een vrijwel onaangetast bergbied. 
Vanuit de vallei van Névache maken we een doorgaande tocht van hut naar hut. We verbin-
den stukken bos, blinkende bergmeren en hoog gelegen bergpassen. Tegelijk is het mogelijk 
om enkele eenvoudige toppen te beklimmen zoals de Pic du Lac Blanc (2980 m) en de Mont 
Thabor (3178 m), die uitkijken over de hele Hautes Alpes. Een tocht voor sportief ingestelde 
mensen op zoek naar puur natuur!

Névache: bergen en meren  
in de Hautes Alpes

de Italiaanse Alpen in het oosten. Om de top te berei-

ken klimmen we eerst naar de Col des Muades (2828 m). 

Vanaf hier gaat het verder omhoog door alpien gebied 

met rotsen en grote sneeuwvelden. De tocht is tech-

nisch eenvoudig maar je mag geen hoogtevrees heb-

ben. Zie je het laatste deel naar de top niet zitten, kan 

je vanop de Col des Muades naar de top van de Roche 

de Chardonnet (2950 m) wandelen, eveneens met spec-

taculaire vergezichten! We overnachten opnieuw in de 

refuge de Laval.

dag 6: Na de inspanningen van de voorbije dagen kan 

je desgewenst een halve rustdag inlassen. We vatten 

immers pas na de middag onze tocht aan naar de vol-

gende hut. In de voormiddag kan je een tocht maken 

naar het lac des Béraudes. Na de middag volgen we 

een deel van de GR de Pays du Tour du Mont Thabor. Zo 

bereiken we de charmante en kleinschalige refuge de 

Ricou (2115 m).

dag 7: Een spectaculaire tocht brengt ons langs 

het Lac de Laramon (2385 m) en het Lac du Serpent 

(2448 m) naar de Crete de Gardioles (2935 m). Van hier-

uit kan je desgewenst nog verder tot op de top van de 

Pic du lac Blanc (2950 m), een mooie picknickplek Je 

kan er terugblikken op een groot deel van de tocht die 

we de voorbije week ondernomen hebben. Na de mid-

dag dalen we langs het Lac Blanc af naar Névache. We 

genieten er van een lekker stukje gebak en een drankje 

opeen terras. We sluiten de tocht af met een verkwik-

kende sauna en een heerlijk avondmaal

dag 8: Vertrek na het ontbijt

dag 1: Afspraak om 18.30 u in het hotel nabij Névache 

(1600 m), zo’n 20 km voorbij Briançon. Vanop het zuidge-

richte terras kijk je uit op de vallei van de Clarée, een berg-

rivier die gevoed wordt met het smeltwater uit de bergen.

dag 2: Langs de Clarée trekken we door het bos 

omhoog naar enkele bergmeren. We wandelen langs het 

Grand Lac de L’Oule (2425 m) om over de col de L’Oule 

(2548 m) de Porte de Cristol (2483 m) te bereiken. Van 

hieruit zakken we af naar het Lac de Cristol (2245 m) 

naar de refuge de Buffère (2026 m). 

dag 3: We trekken opnieuw de hoogte in tot aan de 

Col de Buffère (2427 m). Hier krijgen we voor het eerst 

zicht op de het Ecrins-massief met zijn vele gletsjers. Na 

een korte afdaling gaat het stijl omhoog tot aan de Col 

de Roche Noire (2693 m). Hier zijn we omgeven door 

spectaculaire rotsmassieven in verschillend vormen en 

kleuren. Na een pittige afdaling bereiken we de mooi-

gelegen Chardonnet-hut (2223 m).

dag 4: In de koelte van de ochtend vatten we onze 

langste dagtocht aan. De hele dag kunnen we genieten 

van de spectaculaire vergezichten over het hele Ecrins-

massief. We klimmen eerst naar de Col de Chardonnet 

(2638 m). Na een afdaling trekken we langs enkele berg-

meren naar de Col de Ponsonnières. We dalen af door 

de ‘vallée des trois lacs’ naar onze volgend hut, de refuge 

Laval (2000 m), rustig gelegen langs de Clarée.

dag 5: Vandaag maken we, zonder rugzak (!) een tocht 

naar de top van de Mont Thabor. Je kijkt uit op het 

Ecrins-massief in het zuiden, het Mont-Blanc-massief in 

het westen, de toppen van de Vanoise in het noorden en 
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21 tot 28 juli ’12 (8 d.)
Reisnr. 12FR118 Prijs ¤ 570
Niveau: SSS. Grotendeels doorgaande tocht met dagtrajecten van 4 tot 6,5 u., hoogteverschillen tussen 700 en 1200 m stijgen en dalen per dag. Vaak steile bergpaden met veel losse stenen, soms ook sneeuwvelden. Enkele delen zijn facultatief. Voor de tocht op dag 5 heb je best geen hoogtevrees.

Klimaat: Zuiders bergklimaat. Vaak erg mooi weer. Regen is echter niet uitgesloten. Koude nachten.Logies: Comfortabel hotel met sauna (2x) en meerpersoonskamers in doorgaans sfeervolle berghutten met mogelijkheid tot warm douchen (5x). Lakenzak nodig.
Bagage: Eigen rugzak dragen, max. 10 kg. Enkel dagrugzak op dag 5.

Vervoer: Met eigen wagen, kostendelend met een medereiziger of trein Briançon en bus (20 km).Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: min. 7 – max. 13
Inbegrepen: Logies, maaltijden, begeleiding, BTWNiet inbegrepen*: Transfer Névache heen en terug.

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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De Tour du Mont Blanc is een echte klassieker: niet enkel omdat deze tocht rondom West-
Europa’s hoogste berg én door drie landen trekt, maar vooral omdat je kan genieten van een 
prachtig berglandschap, van groene alpenweiden tot glinsterende gletsjer. Bij deze échte 

‘Tour du Mont Blanc’ kozen wij bewust voor het volledige traject van negen volle dagen, maar 
mét het comfort van bagagevervoer.

De legendarische ‘Tour du Mont Blanc’

van rotsblokken. Van op 2670 m hoogte kijken we uit 

over de spectaculaire ijsmassa van de Trient-gletsjer. De 

klim naar de Col de Balme (2191 m) geeft wordt beloond 

met één van de mooiste panorama’s in het Mont Blanc-

massief en de tocht naar de Col du Brévent (2368 m) en 

over de top van de Brévent (2526 m) zijn dan weer de 

plaatsen bij uitstek om de Mont Blanc in volle glorie 

te aanschouwen. Wanneer we tenslotte over de GR 5 

(Genève-Nice) afdalen tot in Les Houches, hebben we 

de échte Tour du Mont Blanc voltooid. Het programma 

eindigt na het ontbijt op dag 11.

dag 1-3: Afspraak in Les Houches in de vooravond. 

De volgende morgen verlaten we via de Col de Voza 

(1653 m) de vallei van Chamonix om af te dalen naar Les 

Contamines (1263 m). Na de overnachting in het cha-

let Nant Borrant (1460 m), vangt op dag 3 onze eerste 

etappe in de bergen aan. Ze leidt ons door een brede 

dalkom langs de chalet de Balme naar de Bonhomme-

bergpas (2329 m). Via de Col des Fours (2665 m) dalen 

we af naar de chalet des Mottets (1864 m).

dag 4-6: We verlaten Les Mottets richting Col de 

la Seigne (2513 m), op de grens Frankrijk-Italië. Na de 

afdaling naar de voet van de ‘Piramidi Calcarée’, met 

zicht op de naaldrotsen Dames Anglaises, wandelen we 

verder tot de Col Checrouit (1956 m). Op dag 5 wan-

delen we via Courmayeur naar de refuge Bertone in de 

mooie Malabravallei. Dan doen we het wat rustiger aan 

en bereiken we La Vachey (1642 m). Deze etappe naar 

de Zwitserse kant van de Mont Blanc geeft mooie uit-

zichten op de Jorasses, de Aiguilles de Leschaux en de 

Dolent. Over de Col de Grand Ferret (2537 m) wande-

len we Zwitserland en de Val Ferret binnen, één van de 

mooiste valleien van de tour. 

dag 7-11: De korte etappe naar de Val d’Arpette via 

het bergdorp Champex – onterecht vaak overgeslagen 

– brengt ons door een streek die door landbouw en niet 

door toerisme is gevormd. Daarop volgt de zware tocht 

naar Fenêtre d’Arpette, een nauwe doorgang temidden 
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12 tot 22 juli ’12 (11 d.)

Reisnr. 12FR102 Prijs ¤ 840

Niveau: SSS. Doorgaande tochten met grote 

hoogteverschillen per dag (tot 1200 à 1600 m).  

De paden zijn meestal goed begaanbaar, 

soms echter met losse stenen. Ervaring met 

bergwandelen is vereist.

Klimaat: Meestal mooi weer; regen of wolken 

mogelijk. Boven de 2000 m kan het koud worden. 

Logies: Slaapzaaltjes in gîtes en refuges.

Vervoer: De transfer naar Les Houches en terug 

kan met eigen wagen, kostendelend met een 

andere deelnemer, per Eurolines-bus (+ 20 min. 

trein) of per trein. De eerste 7 deelnemers kunnen 

mee met de AR-minibus (¤ 155).

Bagage: Wordt vervoerd door onze minibus.  

Op dag 5 draag je bagage-voor-1-nacht.

Begeleiding: Colette Grégoire, die deze reis al 

begeleidde + chauffeur minibus.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Logies, ontbijt en avondmaal, 

bagagevervoer, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Transfer naar Les Houches en 

terug, middagpicknick. 

Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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De beklimming van de Mont Blanc valt niet te 
onderschatten. Als hoogste berg van West-
Europa is zijn hoogte (4808 m) alleen al een 
belangrijke moeilijkheidsfactor. Daarnaast 
maken het terrein en de weersomstandig-
heden de beklimming van deze berg tot een 
serieuze, vaak onderschatte uitdaging.

Naar de top  
van de Mont Blanc

dag 1: Transfer naar Chamonix. Aankomst in de voor-

avond.

dag 2: Kennismaking met de gids, verdeling van het 

specifieke materiaal en tocht naar de Albert I hut. IJs-

scholing in de omgeving van de hut. 

dag 3: Over de Col du Tour naar de Cabanne de Trient. 

We overnachten er op 3170 m hoogte. 

dag 4: Gletsjerbeklimming van de Tête Blanche 

(3429 m) en afdaling naar het dal. 

dag 5: Rotsscholing en kabelbaan naar de Aiguille 

du Midi. We dalen af naar de Refuge des Cosmiques op 

3613 m.

dag 6-7: We voorzien 2 dagen om de top te beklim-

men. In samenspraak met de gidsen wordt een program-

ma uitgewerkt volgens de noden en mogelijkheden 

van de deelnemers om iedereen de grootst mogelijke 

kans te bieden om de top te bereiken. Als het dan zo 

ver is, vertrekken we om 1 uur voor onze klim van 1500 

hoogtemeters naar de top van de Mont Blanc (4808 m). 

De klim neemt 5 tot 7 uur in beslag. We staan op de 

hoogste top van West-Europa. De afdaling naar het dal 

gebeurt langs dezelfde weg of via de normaalroute. 

dag 8: Na het ontbijt terug huiswaarts.

Optie ‘extra-dag’
Je blijft één dag langer in de Refuge des Cosmiques en 

krijgt zo een extra kans op de top (enkel mogelijk met 

min. 2 deelnemers).

In het begin van de week krijg je de nodige klimtechnie-

ken aangeleerd. De eigenlijke beklimming neemt twee 

dagen in beslag. In alle veiligheid overigens: per 2 deel-

nemers gaat er één berggids mee.

Heb je nog geen klimervaring, dan raden we je sterk 

aan om eerst een voorbereidende stage te volgen. Het 

programma ‘Gran Paradiso’ (blz. 60) is hiervoor bijvoor-

beeld een geschikte keuze. 

De organisatie van deze reizen is in handen van Jan 

Vanhees, internationaal gediplomeerd berggids. De 

begeleiding zelf wordt uitgevoerd door professionele 

Franse berggidsen van zijn berggidsenbureau Namaste-

Alpinisme.

Het al dan niet halen van de top is o.a. afhankelijk van 

de weersomstandigheden en van de fysieke en motori-

sche geschiktheid van de deelnemers. Indien de veilig-

heid dit vereist, kan de berggids eenzijdig beslissen om 

de topbeklimming af te gelasten, zonder dat dit recht 

geeft op enige vorm van schadeloosstelling. 
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17 tot 23 of 24 juni ’12 (7 of 8 d.)
Reisnr. 12FR081 Prijs ¤ 940

1 tot 7 of 8 juli ’12 (7 of 8 d.)
Reisnr. 12FR084 Prijs ¤ 940

5 tot 11 of 12 augustus ’12 (7 of 8 d.)
Reisnr. 12FR134 Prijs ¤ 940
Fysiek niveau: SSSS. Zeer goede conditie en uithoudingsvermogen noodzakelijk. Ervaring met meerdaagse bergwandeltochten vereist.Technisch niveau: Eenvoudig (II). Voorafgaande klimervaring niet noodzakelijk maar gewenst.Klimaat: Meestal mooi weer; regen of wolken mogelijk. De beklimming van de Mont Blanc gaat enkel bij goed weer en veilige omstandigheden door.

Vervoer: De transfer van je woonplaats naar Chamonix en terug gebeurt met eigen wagen, Kostendelend met een andere deelnemer of met de trein.
Logies: Hotel of camping en berghutten.Bagage: Tijdens de beklimming draag je je rugzak van ca. 10 kg met kleding, proviand en klimmateriaal.

Begeleiding: Lokale professionele berggidsen  (op de topdagen 1 per 2 deelnemers).Deelnemers: Min. 4 – max. 6. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Gebruik collectief klimmateriaal, begeleiding, getuigschrift bij geslaagde beklimming, BTW.

Niet inbegrepen*: Vervoer van je woonplaats naar Chamonix en terug, transfers ter plaatse (incl. kabelbanen), persoonlijk klimmateriaal (te huur bij Namaste aan ca. ¤ 52), logies hotel+berghutten (ca. ¤ 380 in half pension) of logies camping+berghutten (ca. ¤ 290 in half pension) picknicks, evt. huur bergschoenen (te huur bij Namaste aan ca. ¤ 52),verplichte alpinismeverzekering , evt. toeslag extra dag (¤ 230 p.p.). 
Voorschot: 30% van de reissom.

Frankrijk
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Gelegen in het nationaal park dat dezelfde naam draagt, is de Gran Paradiso hét Italiaanse 
alpine paradepaardje. Met zijn 4061 m hoogte is hij een technisch haalbare top om echt van 
te genieten. Niettemin blijft de beklimming een serieuze onderneming. Deze klimweek kan 
ook een perfecte voorbereiding zijn op de beklimming van de Mont Blanc.

Naar de top van  
de Gran Paradiso

dag 1: Aankomst in Cogne in de vooravond.

dag 2: Ontmoeting met de gids, controle van het 

materiaal en aanloop naar refuge Vittorio Sella (2584 m).

dag 3: Beklimming van de Punta Rossa (3630 m), met 

enkel dagrugzak.

dag 4: Beklimming van de Gran Serraz (3552 m) en 

afdaling (1065 m) naar Cogne.

dag 5: Transfer naar Pont (Valsavaranche) en aanloop 

naar refuge Chabod (2750 m).

dag 6: Beklimming van de Gran Paradiso (4061 m) en 

afdaling (2100 m) naar het Valsavaranche-dal. 

dag 7: Na het ontbijt terug huiswaarts.

Georganiseerd in samenwerking met berggidsenbureau 

Namaste.

In de laagste regionen van het park komen de steenbok-

ken zowat uit je hand eten en het is aangenaam verblij-

ven in de Italiaanse berghutten met hun warm onthaal. 

Je krijgt een mooie mix voorgeschoteld van alpenwei-

den en hooggebergte, met als afsluiter een 4000-er op 

je palmares. 

Geen ‘rondje rond de top met beklimming’, maar een 

heuse hoogalpine week die openstaat voor iedere 

getrainde sportieveling. De technische moeilijkheids-

graad van de tochten is beperkt. We starten met twee 

inloopbeklimmingen vanuit dezelfde berghut. Na een 

verkwikkende nacht in het dal, gaan we op zoek naar de 

Madonna die van op de top van de Gran Paradiso waakt 

over alle klimmers.
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17 tot 23 juni ’12 (7 d.)

Reisnr. 12IT082 Prijs ¤ 995

Fysiek niveau: SSSS. Zeer goede conditie en 

uithoudingsvermogen noodzakelijk. Ervaring met 

bergwandeltochten vereist.

Technisch niveau: Eenvoudig. Voorafgaande 

klimervaring niet noodzakelijk.

Klimaat: Gezien de ligging aan de zuidkant van de 

Alpen is er grote kans op stabiel en zonnig weer. 

’s Nachts en ’s morgens zeker koud. Hoger in de 

bergen kan het ook overdag koud zijn. Neerslag 

steeds mogelijk.

Vervoer: Het vervoer van je woonplaats naar 

Cogne (ca. 900 km vanaf Brussel) en terug kan 

met eigen wagen, kostendelend met een andere 

deelnemer of met openbaar vervoer: trein tot 

Aosta en bus (27 km) tot Cogne. 

Logies: Pension op dag 1, 4 en 6. Berghut op de 

overige dagen.

Bagage: Enkel dagrugzak op dag 3 en een stuk van 

dag 4. Rugzak op dag 2, 5 en 6. 

Begeleiding: Jan Vanhees, internationaal erkende 

UIAGM berggids.

Deelnemers: Groepjes van min. 4 – max. 5. 

Inbegrepen: Logies, maaltijden, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Vervoer van je woonplaats 

naar Cogne en terug, transfer op dag 5, verplichte 

alpinismeverzekering.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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In het noordwesten van Italië ligt het Nationaal Park Gran Paradiso. Dit gebied van deso-
late valleien en prachtig hooggebergte staat garant voor schitterende zichten op de mooiste 
Alpentoppen en een rijk dierenleven. Een doorgaande tocht – met bagagevervoer en com-
fortabel logies – brengt ons van de Aostavallei naar de Piëmontese Alpen via de valleien 
Valgrisenche, Val di Rhêmes en Valsavarenche.

Rondom de Gran Paradiso

dag 6: Via een zigzagpad in de rotsen en de grote 

vlakte Piano del Nivolé (2400 m) bereiken we rond de 

middag onze refuge Citta di Chivasso (2604 m), net 

onder de Col du Nivolé. Ofwel geniet je hier van een 

halve rustdag, ofwel wandel je via de Col di Leynir 

(3084 m) naar de meertjes aan de voet van de Mont 

Taou Blanc (3438 m).

dag 7: Vanuit de refuge bereiken we al snel de Col 

du Nivolé en gaan we verder naar de Col de Terra (2911 

m) en Lac Lillet (2765 m). Het is erg rustig hier, dus je 

kan opnieuw naar steenbokken uitkijken. We zijn nu in 

de Piëmontese Alpen, minder bekend en zeker minder 

toeristisch dan de Aostavallei. Via het ‘sentiero balco-

ne’ dalen we af naar het mooie Lago di Ceresole Reale 

(1573 m).

dag 8: Een tweede en alweer stevige luswandeling 

vandaag. Door bos klimmen we naar de refugio Jervis 

(2250 m) en verder omhoog door een rotsachtig land-

schap naar de Col del Nel (2569 m).

dag 9: Via de Grand Traversé des Alpes (GTA) stijgen 

we tot ca. 2000 m en dalen weer af langs kleine berg-

dorpjes naar onze eindbestemming Noasca (1058 m).

dag 10: Vertrek huiswaarts na het ontbijt. 

dag 1-2: We spreken af in het stadje Aosta. Onze eer-

ste tocht start in de vallei van Valgrisenche. We stijgen 

tot ca. 2000 m en van op de flank genieten we onmid-

dellijk van mooie uitzichten op de bergen en de vallei.

dag 3: We volgen een eind het lange afstandpad Alta 

Via 2 en klimmen naar de Col Fenêtre (2840 m). Bij open 

weer heb je hier een prachtig zicht op de met sneeuw 

bedekte toppen Mont Blanc en Gran Paradiso. We 

dalen af naar het dorpje Rhêmes Notre Dame (1723 m) 

in de Val di Rhêmes.

dag 4: Een fikse klim brengt ons op de Col de l’Entrelor 

(3007 m). Hier heb je veel kans om steenbokken te zien. 

Na deze pas volgt opnieuw een steile afdaling, langs 

meertjes en bergweiden. Van Eaux Rousses (1660 m) 

in de vallei van Valsavarenche, worden we naar Pont 

(1960 m) gebracht voor de overnachting.

dag 5: Een stevige luswandeling brengt ons van Pont 

via de Rifugio V. Emanuele II (2732 m) en door een ruw 

landschap naar de Rifugio F. Chabod (2750 m). Voor 

alpinisten begint hier de klim naar de top van de Gran 

Paradiso (4061 m), die we bij mooi weer in al zijn glorie 

kunnen bewonderen.
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10 tot 19 augustus ’12 (10 d.)
Reisnr. 12IT137 Prijs ¤ 990
Niveau: SSS. Doorgaande tocht met 2 lus-wandelingen. Hoogteverschillen per dag tot 1000 à 1400 m. Meestal goede paden, soms steile afdalingen met losse stenen. Ervaring met bergwandelen is vereist en je mag geen hoogtevrees hebben.

Klimaat: Grote kans op stabiel en zonnig weer. ’s Nachts en ’s morgens zeker koud. Hoger in de bergen kan het ook overdag koud zijn. Neerslag mogelijk.
Vervoer: Het vervoer van je woonplaats naar Aosta (ca. 900 km vanaf Brussel) en terug vanuit Noasca kan met eigen wagen, carpoolend, met de trein of met het vliegtuig tot Turijn (meer info op aanvraag). 7 deelnemers kunnen mee met de AR-minibus (¤ 145).

Logies: 2-of meerpersoonskamers in gezellige en comfortabele berghotels (8x) en slaapzaal in refuge (1x).
Bagage: Enkel dagrugzak.
Begeleiding: Karin Warnant (wandelingen) en Mieke Baudewijn (transfers en bagegevervoer),  die deze reis zelf hebben uitgewerkt.Deelnemers: Min. 7 – max. 12. 

Inbegrepen: Logies, maaltijden, lokale transfers, bagagevervoer, begeleiding, BTW.
Niet inbegrepen*: Vervoer van je woonplaats naar Aosta en van Noasca terug naar huis.Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Aan de zuidkant van het Ortler-massief 
loopt de groene Val di Peio vanuit de Val di 
Sole omhoog tot in het hart van de bergen. 
Een verzorgd wandelhotel is de uitvalsbasis 
voor vijf sportieve bergtochten die ons tel-
kens naar een mooie top leiden, onder de 
deskundige begeleiding van gastheer Guilio. 

Toppen en 
bergen 
in Trentino

2890 m tot 3645 m. De panorama’s die we te zien krijgen, 

zijn ronduit adembenemend. Zo heb je op de top van de 

Vegaia (2890 m), op de scheiding van Val di Peio en Val di 

Rabbi, een 360° uitzicht op de bergmassieven van Ortles, 

Adamello en Brenta. De Cavaion daarentegen, 3120 m 

hoog en gelegen in het ‘koninkrijk van de gemzen’, situ-

eert zich nabij de Careser-gletsjer en biedt een prachtig 

zicht op de 3768 m hoge Cevedale (die we niet beklim-

men). De hoogste top op ons programma is Monte Vioz. 

1250 hoogtemeters scheiden ons van de 3645 m hoge 

top. Boven worden we boven beloond met een prach-

tig uitzicht op 13 andere toppen en de Forni-gletsjer. 

Halverwege houden we een verdiende rustdag, waarbij 

Giulio suggesties doet voor individuele wandelingen. 

Je kan op die dag – net zoals elke avond– ook steeds 

relaxen in het kleinschalige Wellness-center van het 

hotel, waar sauna, Turks bad, jacuzzi en fitness gratis ter 

beschikking zijn voor Anders-reizengasten.

dag 8: Einde programma na het ontbijt. 

dag 1: Aankomst in het hotel, gelegen in het dorpje 

Cogolo in de Val di Peio. Avondmaal en kennismaking 

met Giulio en Orianna, de vriendelijke uitbaters die als 

gediplomeerd berggidsen de streek als hun broekzak 

kennen. 

dag 2-7: Gedurende vijf dagen maken we stevige 

tochten in de Val di Peio en de omringende valleien.  

Het prachtige gebied maakt deel uit van het Parco 

Nazionale dello Stelvio, met zijn bijna 1000 km² het 

grootste Italiaanse nationaal park. In het zuiden 

wordt het begrensd door de wild-romantische Val 

di Sole, in het centrum vind je er de machtige top-

pen en gletsjers van het Ortler-massief en de Ceve-

dale (3768 m). Dit authentiek alpengebied wordt 

gekleurd door groene bergweiden, wouden, naakte 

toppen, kammen en afgelegen meer tjes. Onder-

weg kan je gemzen, herten en ander wild kruisen.  

Elke dag wordt de wandeling bekroond met de beklim-

ming van een andere bergtop, in hoogte variërend van 
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23 tot 30 juni ’12 (8 d.)

Reisnr. 12IT083 Prijs ¤ 570

14 tot 21 juli ’12 (8 d.)

Reisnr. 12IT107 Prijs ¤ 570

25 augustus tot 1 sept. ’12 (8 d.)

Reisnr. 12IT145 Prijs ¤ 620

Niveau: SSS. Tochten van 5 tot 8 uur, 

hoogteverschillen tussen 900 en 1250 m. Ervaring 

met bergwandelen is aangeraden.

Klimaat: Grote kans op mooi en zonnig weer. 

’s Morgens is het nog koud en hoger in de bergen kan 

het de hele dag koud blijven. Neerslag mogelijk.

Logies: Verzorgd en rustig gelegen hotel (3*). 

Comfortabele kamers met privaat sanitair.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Vervoer: De transfer van je woonplaats naar 

Cogolo kan met eigen wagen (ca. 1040 km), evt. 

kostendelend met een medereiziger of met het 

openbaar vervoer: vliegtuig Bergamo of Milaan, 

aansluitend bus en/of taxi + trein tot Malè waar de 

hoteluitbater je oppikt (prijs op aanvraag). Minibus 

voor de plaatselijke transfers in het kader van de 

wandelingen.

Begeleiding: Gebrevetteerde Italiaanse berggids 

met beperkte kennis van het Duits en Engels.

Deelnemers: Min. 6 – max. 12. 

Inbegrepen: Logies, maaltijden, begeleiding, 

transfers in het kader van de wandelingen, gebruik 

van het Wellness-center (behalve strobad), BTW.

Niet inbegrepen*: De transfer naar Cogolo 

en terug, 1x kabelbaan, evt. activiteiten op de 

rustdag.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië



 
©

Fi
lip

 D
eh

ae
ne

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
63

de meest spectaculaire en hoogste Dolomietenpieken 

en ziet, meer dan 2000 m lager, de bewoonde wereld. 

Na de middag volgen we een stuk van de Alta Via 1, een 

langeafstandspad door de Dolomieten, naar de Salares-

pas. In de diepte zien we onze volgende hut (2040 m), 

schitterend gelegen aan de voet van een rotswand. De 

heerlijke maaltijd en de uitgebreide wijnkaart kunnen 

er ons zeker bekoren.

dag 7: Om het Limo-meer te bereiken trekken we 

over de befaamde Lech-pas (2486 m). Het pad dat leidt 

naar de pas is indrukwekkend en zigzagt snelstijgend de 

hoogte in. Wie wil kan vanaf het Limo-meer nog verder 

tot op de top van de Col Bechei Dessora (2794 m), alvo-

rens af te zakken naar de Lavarela-hut (2042 m), mooi 

gelegen aan het Vërt-meertje. 

dag 8: Je kan kiezen tussen een rustdag of een lus-

vormige dagtocht over het Fanes-plateau naar de top 

van de Ciaval (2907 m) met een indrukwekkend kruis. Je 

bent er omgeven door 3000-ers en kijkt uit over grote 

delen van het traject dat we de voorbije week afgelegd 

hebben.

dag 9: Laatste tocht naar de Sant Antone-pas 

(2466 m). Na een stevige afdaling komen we terecht 

in een groene vallei omgeven door bergtoppen die de 

hemel lijken te raken. We dalen nog verder af en berei-

ken we opnieuw San Vigilio di Marebbe.

dag 10: Vertrek na het ontbijt.

De Dolomieten overweldigen met hun steil oplopende rotswanden en diepe dalen, grazige 
alpenweiden en een rijke Italiaans-Oostenrijkse geschiedenis. De natuurparken ‘Fanes-
Senes-Braies’ en ‘Dolomiti d’ Ampezzo’ vormen het decor voor deze trektocht. Hou je van 
een sportieve uitdaging in een haast ongerepte natuur én van de charmes van sfeervolle 
berghutten met lekkere maaltijden, dan is deze tocht een buitenkans.

Trektocht door de Dolomieten

dag 1-2: De tocht start even voorbij het bergdorp 

San Vigilio di Marebbe aan een waterval. Langs houten 

brugjes trekken we de hoogte in. Langzaam bereiken we 

de spectaculaire Sénes-col (2519 m). Meteen krijgen we 

een overweldigend zicht op al het natuurschoon. Bene-

den ons kijken we uit op de Sénes-alm en onze eerste 

hut (2116 m), met aangenaam zuidgericht terras.

dag 3: Lusvormige tocht naar De Croda del Beco 

(2787 m), een echte uitkijktop en een klassieker. We genie-

ten er van het zicht op de besneeuwde toppen van Oosten-

rijk en grote delen van de Dolomieten. Na de middag keren 

we terug naar de hut via het Gran de Foses-meer. 

dag 4: We trekken verder, over de top van de Sas Dla 

Para (2462 m) naar de Scuro-vallei. We dalen af over 

een eeuwenoud, door herders aangelegd bospad. Over-

nachten doen we in een charmante hut, gelegen in een 

alm waar koeien grazen.

dag 5: De tocht naar de Giussani-hut (2580 m) start 

door stukken bos naar de Fanes-waterval. We trekken 

stroomopwaarts door de kloof die door de waterval is 

uitgesleten. De hoogteverschillen met de toppen rond-

om lopen op tot 1500 m. Gestaag gaat het de hoogte 

in tot aan de hut, spectaculair gelegen op een bergpas 

tussen twee monumentale toppen. 

dag 6: In de koelte van de ochtend kunnen de lief-

hebbers (zonder rugzak) de Tofana de Rozes beklimmen 

(3225 m), een hele uitdaging! Je bent er omgeven door 
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7 tot 16 juli ’12 (10 d.)
Reisnr. 12IT087 Prijs ¤ 790
Niveau: SSS. Eigen rugzak dragen. Trajecten van 4 tot 6 u. Twee rustdagen mogelijk. Hoogteverschillen tussen 600 en 1300 m stijgen per dag. Vaak steile bergpaden met veel losse stenen, soms ook sneeuwvelden. Je mag geen hoogtevrees hebben. 

Klimaat: Zuiders bergklimaat. Vaak mooi weer. Regen en mist is echter niet uitgesloten. Logies: Verzorgd pension (2x) op dag 1 en 9. Elders comfortabele berghutten, steeds met warme douches en kamers van 2 tot 6 per. Lakenzak nodig.Bagage: Eigen rugzak dragen. Het gewicht kan gemakkelijk beperkt worden tot 10 kg. Dagrugzak tijdens de facultatieve delen (2 lusvormige dagtochten, klimmen naar een top).Begeleiding: Filip Dehaene, die deze reis zelf uitwerkte.
Vervoer: Met eigen wagen (ca. 980 km. Brussel- San Vigilio di Marebbe), evt. kostendelend met een medereiziger. 

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Logies, maaltijden, begeleiding, korte bustransfer op dag 2, BTW.

Niet inbegrepen: Transfers heen en terug.Voorschot: 30% van de reissom.

Italië



 
©

M
ar

ni
x 

Sc
ha

ub
ro

ec
k

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
64

Piëmonte betekent letterlijk ‘aan de voet van de bergen’. Het is 
een zeer aantrekkelijke regio die zowat volledig in het teken staat 
van de productie van wijn en hazelnoten. We maken 6 dagtoch-
ten door het zuidelijk deel van deze nog niet zo toeristische streek, 
langs prachtige middeleeuwse dorpjes. Bij goed weer hebben we 
op de heuveltoppen spectaculaire vergezichten op het Alpenmas-
sief van Monte Viso tot Mont Blanc. Bovendien genieten we van 
de overheerlijk lokale keuken en als toemaatje is er het bezoek 
aan Turijn.

Piëmonte:
van de wijngaarden 
naar Turijn

dag 8-10: Per bus en trein keren we (met ev. kort 

bezoek aan Alba) terug naar Turijn, dat zoveel meer te 

bieden heeft dan Juventus, Fiat en de lijkwade. Deze 

sierlijke en sobere stad aan de voet van de Alpen (vol-

gens sommigen de mooist gelegen stad van Italië!) 

straalt een aristocratische sfeer uit. Het is er aangenaam 

wandelen in het historisch centrum, tussen de barokke 

gebouwen en galerijen en langs de Po-rivier. De Duomo 

San Giovanni Battista, het Egyptologisch Museum, de 

vele Palazzi, de Galleria Sabauda, het Nationaal Film-

museum, … het zijn maar enkele van de vele beziens-

waardigheden die Turijn rijk is.

dag 1-4: We vliegen naar Turijn en reizen met trein en 

bus naar Serravalle, een klein dorp waar we vier nachten 

verblijven. Van hieruit maken we onze drie dagtochten 

door de groene heuvels van de Langhe, één van Italië’s 

best bewaarde geheimen. We wandelen door bossen en 

velden en genieten van de mooie uitzichten.

dag 5-7: We wandelen naar onze volgende verblijf-

plaats in het gehuchtje Perno, doorheen bossen, hazel-

nootaanplantingen en wijngaarden. ’s Anderendaags 

volgen we één van de vele ‘sentieri’ naar Serralunga, 

waar we kunnen genieten van een terrasje. Op onze 

laatste wandeldag brengen we een bezoek aan een 

familiaal wijnbedrijf en wandelen vervolgens naar 

Barolo, het wijnstadje bij uitstek van de streek, om er te 

genieten van een wijndegustatie. 
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19 tot 28 september ’12 (10 d.)

Reisnr. 12IT171 Prijs ¤ 1220

Niveau: SS. Pittige tochten van 18 tot 20 km 

met ca. 600 m stijgen per dag. Het gebied is 

uitgesproken heuvelachtig.

Klimaat: Warm en zonnig.

Logies: Eenvoudige, gezellige agriturismo (4x), 

klein hotel (3x) en stadshotel (2x), alle met privé-

sanitair

Bagage: Enkel dagrugzakje tijdens de wandelingen.

Vervoer: Openbaar vervoer, 2x privé-vervoer. 

Begeleiding: Tjeu Tijskens, die deze reis zelf heeft 

voorbereid en al begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 12.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Terre. Het is een weelderig begroeide, bergachtige 

streek die met steile hellingen uitloopt op de Ligurische 

kust en haar naam te danken heeft aan vijf kleurrijke vis-

sersdorpen. Door hun merkwaardige ligging tussen zee 

en bergen zijn deze dorpen tot op vandaag het makke-

lijkst per trein of te voet bereikbaar. Steil opklimmend 

tegen de imposante bergwanden zijn talrijke wijngaar-

den in terrasvorm aangelegd, waarvan de druiven een 

smakelijk wit wijntje opleveren. 

dag 7-10: We verkennen de Cinque Terre van noord 

naar zuid. De paden hier zijn terecht beroemd: in gans 

Italië is er wellicht geen net van wandelwegen dat tege-

lijkertijd zo betrouwbaar en spectaculair is. Meestal zijn 

de paadjes gezellig smal, vaak ook lopen ze hoog boven 

steile kliffen of over in de rotswand uitgehouwen trap-

pen. Al wandelend openen zich na elke bocht prachtige 

zeezichten, en in de dorpen met hun pittoreske vissers-

haventjes wacht ons telkens weer een zuiders terrasje 

waar het heerlijk uitblazen is.

In het uiterste noordwesten van Toscane ligt de Lunigiana, waar mediterrane begroeiing 
gecombineerd wordt met een soms bijna alpijns landschap. Na een vierdaagse tocht in dit 
weinig toeristisch gebied steken we door naar de Cinque Terre, een weelderig begroeide  
kuststreek net onder Genua, waar over de steil in zee af lopende hellingen een uniek  
wandelgebied te ontdekken valt.

Van de Lunigiana naar  
de Cinque Terre

dag 1-5: Tussen de zee, de Apennijnse bergrug en de 

Apuaanse Alpen, ligt de Lunigiana. In deze nog weinig 

bekende streek maken we een vierdaagse tocht over 

muilezelpaden en langs rivieroevers, langs kleine olijf-

boomgaarden en schaduwrijke loofbossen. We wande-

len van Equi Terme naar Bergugliara, steeds met fraaie 

panorama’s op de Apennijnen en de Apuaanse Alpen. Het 

is bovendien een tocht van hoog cultureel en historisch 

niveau. De Via Francigena, één van de pelgrimsroutes die 

in de middeleeuwen van Canterbury naar Rome leidde, 

heeft immers vele sporen nagelaten in de vorm van abdij-

en, kerken, bruggen, kastelen en versterkte dorpen. Zo 

was Pontremoli, onze voorlaatste halteplaats in de Luni-

giana, in de middeleeuwen een machtig koopmansstadje 

op de Via Francigena. Het centrum heeft zijn typisch mid-

deleeuwse structuur bewaard en je vindt er een museum 

met unieke prehistorische sculpturen. 

dag 6: De laatste tocht in de Lunigiana brengt ons 

naar Casoni, waarna we doorsteken naar de Cinque 
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21 tot 30 juli ’12 (10 d.)
Reisnr. 12IT114 Prijs ¤ 1380
Niveau: SS. Dagtrajecten van 4 tot 6 uur over doorgaans goede, soms ook overgroeide paden. Soms vrij grote niveauverschillen. Dag 5 neigt naar SSS. Je hebt best geen hoogtevrees.. Klimaat: Warm met middagtemperaturen tot 30° (in het tweede deel van de reis is er mogelijkheid tot zwemmen). Regen en/of onweer mogelijk.Vervoer: Openbaar vervoer.

Logies: Familiale hotels in de Lunigiana  (mogelijk soms 3- of 4-persoonskamers).  Kamers/appartementen in de Cinque Terre.Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Anne Van Roy, ervaren Italië-begeleidster.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Ten zuiden van Siena komt het drukke Toscane eindelijk tot rust en kom je terecht in een 
harmonieus cultuurlandschap: alleenstaande boerderijen op de heuvelkam, rijen cipres-
sen tegen de blauwe lucht, de kleurschakeringen van de velden. Te voet rijgen we de Zuid-
Toscaanse stadjes aaneen en overal proef je de sfeer van de late middeleeuwen en renais-
sance. 

Cipressen en stadjes van 
Zuid-Toscane

zichten op de kegel van de Monte Amiata-vulkaan, wan-

delen we naar de Romaanse abdijkerk van Sant’ Antimo. 

’s Anderendaags vertoeven we in en rond San Quirico 

d’ Orcia, een typisch, romantisch Toscaans stadje. Er is 

tijd voor een echte ‘caffè’ of een heerlijke ‘gelato’, de 

mannen kunnen zich laten scheren bij een authentieke 

‘barbiere’. Boven op de Vignoni heb je een prachtig uit-

zicht op de Val d’ Orcia, ongetwijfeld de mooiste vallei 

van Toscane. Een tocht over ‘strade bianche’ brengt 

ons naar Pienza, één van de best geslaagde modellen 

van renaissance-stadsplanning. En Montepulciano is 

niet alleen door zijn prachtige ligging de moeite waard. 

Bouwmeesters uit diverse periodes zijn erin geslaagd 

om uit de verschillende stijlen te combineren tot een 

harmonisch geheel. Van op de hoge toren van het stad-

huis heb je een overweldigend uitzicht over de stad en 

het Toscaanse platteland. 

dag 1-4: De reis start in Firenze, een indrukwekkende 

mijlpaal in de ontwikkeling van de Italiaanse kunst, met 

haar elegante kerken, symmetrische paleizen, Ponte 

Vecchio... Vandaar gaat het naar Siena, één der best 

bewaarde laatmiddeleeuwse steden van Italië. We 

kuieren door de slingerende straten van de oude bin-

nenstad langs de hoge gevels van statige huizen. Onze 

eerste wandeling door het Toscaanse platteland leidt 

ons naar ommuurde San Gimignano, met zijn 14 torens 

het ‘Manhattan van de middeleeuwen’.

dag 5-6: Vanuit Siena brengt een korte treinrit ons in 

Asciano. Daar begint onze tocht met een traject door de 

bijzonder fotogenieke Crete Senesi, de streek van wit-

grijze leemheuvels en Toscane op z’n mooist. In de verte 

nadert, verscholen tussen de pijnbomen, de benedictij-

nenabdij van Monte Oliveto Maggiore, waar we over-

nachten. De volgende dag is het zes uur stappen naar 

Montalcino. Zonnebloemen voegen aan het landschap 

van korenvelden en graslanden mooi kleuraccenten toe.

dag 7-11: Over een eenzame weg met mooie verge-
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12 tot 22 juli ’12 (11 d.) 

Reisnr. 12IT103 Prijs ¤ 1690

Niveau: SS. Wandelingen worden afgewisseld met 

stadsbezoeken. Soms zware hellingen.

Klimaat: Warm en meestal droog.

Vervoer: Openbaar vervoer.

Logies: Sfeervolle hotelletjes (9x) en klooster op 

dag 5. 

Bagage: Wordt vervoerd.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Begeleiding: Italiëkenner Renato Raineri.

Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste 

maaltijden, transfers, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middagmalen in de steden (4x).

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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* zie ‘bijz. reisvoorw.’ op blz. 193

dag 6-8: Op dag 6 brengen we een bezoek aan 

Pienza, gelegen op een 491 m-hoge heuvel. Het is een 

pareltje van renaissance-stadsplanning en een heerlijke 

plaats om rond te kuieren. De laatste dag maken we nog 

een korte wandeling, maar besteden het grootste deel 

van de dag aan een uitgebreide kooksessie, die zal resul-

teren in een gastronomisch ‘laatste avondmaal’ om dui-

men en vingers bij af te likken! 

Ten zuiden van Pienza ligt de prachtige Val d’Orcia, een vallei die in zijn geheel op de 
Wereld erfgoed-lijst prijkt. De kleuren van dit symmetrische cultuurlandschap en het licht 
zijn er bijzonder mooi. De boeren hebben hun vallei als merk gedeponeerd, met reden want 
de lokale producten zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Een perfecte locatie dus voor een wan-
del- en kookweek. 

Wandelen en koken in Toscane

dag 1: Vanuit Firenze reizen we naar onze logies in 

Castiglione d’Orcia, een mooie, traditioneel op een 

heuvel gelegen ‘agriturismo’ met een prachtig zicht 

op de vallei. Er wordt zowel wijn als olijfolie geprodu-

ceerd, dé typische producten van Zuid-Toscane, samen 

met pecorino-kaas en honing. We doen al meteen 

onze eerste grote aankopen, waarbij we merken dat de 

Toscaanse land bouw en keuken zich richten op eenvoud 

en kwa liteit: uitgelezen groenten, vroeg geoogst fruit, 

kwali teitsvlees- en gevogelte, kaas specialiteiten en 

verse kruiden.

dag 2-5: De volgende dagen maken we telkens een 

wandeling van enkele uren en staan we vervolgens voor 

de kookpotten. De wandelingen brengen ons onder 

andere naar het romantisch ogende kuuroord Bagno 

Vignoni en de Romaanse abdij kerk van Sant’ Anti mo, 

met zicht op de kegel van de Monte Amiata-vulkaan. 

We bezoeken ook de dorpen Castel nu ovo dell’ Abate en 

San Quirico d’Orcia. Het koken doen we allemaal samen. 

Het is de bedoeling om lekkere gerechten op tafel te 

toveren, zonder dat dit gastronomische prestaties wor-

den. De sessies – waarin zowel pasta’s, slaatjes, vlees- en 

visgerechten als desserten worden bereid – zijn dan ook 

geschikt voor minder én meer ervaren amateurkoks. 

En uiteraard eten we ’s avonds alles op, bij een heerlijk 

glaasje lokale wijn.
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8 tot 15 september ’12 (8 d.)
Reisnr. 12IT158  Prijs ¤ 1290
Niveau: S à SS. Vijf wandelingen met af en toe een flinke helling. Gezien het karakter van deze reis, moet je interesse hebben in koken en de Italiaanse keuken. Iedereen wordt geacht een bijdrage te leveren aan het koken.

Klimaat: (Zeer) warm en meestal droog.Vervoer: Openbaar en privé-vervoer.Logies: Sober ingericht bijgebouw van een mooi gelegen agriturismo, met 2- en 3-persoonskamers en 3 badkamers.
Bagage: Blijft in het logies.
Begeleiding: Toni de Simone, Italiëkenner met culinaire ervaring.

Deelnemers: Min. 7 – max. 10.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers op dag 1, 6 en 8, begeleiding, luchthaventaksen, BTW. 

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Deze reis biedt een evenwichtige combinatie van wandelen en culinair genieten. Via rustige 
landwegen ontdekken we de mooiste Umbrische landschappen: kastanjebossen, wijn- en 
olijfgaarden, ommuurde stadjes en kastelen. De Umbrische wijnen en traditierijke keuken 
komen tijdens degustaties en kookworkshops met professionele chefs volop aan bod. 

Culinair genieten in Umbrië

Monte Subasio. Onderweg bezoeken we een wijnboer. 

’s Anderendaags maken we een uitstap naar Assisi. Daar 

vertrekt ook de wandeling naar het kloostertje Eremo 

delle Carceri, waar Franciscus graag verbleef. 

dag 4-5: Vanuit Altolina wandelen we langs de 

watervallen van de rivier Menotre naar een olijfboer in 

Vescia waar we, o.a. tijdens een degustatielunch, wor-

den ingewijd in de geheimen der olijfoliën. Ons logies 

is gelegen in Campello sul Clitunno. Op dag 5 wande-

len we naar Pettino. Hoewel het geen truffelseizoen is, 

krijgen we toch een demonstratie door een ‘tartufaio’ 

(truffelzoeker) en zijn honden. ’s Avonds leren we een 

truffelgerecht bereiden, dat we natuurlijk bij een heer-

lijk glaasje lokale wijn verorberen. 

dag 6-8: Een mooie wandeling brengt ons door 

olijfgaarden naar onze laatste verblijfplaats, Spoleto. 

Dit is alweer een pareltje van een stad, prachtig gele-

gen tegen de westelijke flanken van de Apennijnen. We 

besluiten de reis met twee kookworkshops, waarbij 

we antipasti (voorgerechten), primi (pasta’s) en een 

secundo (hoofdgerecht) zien en evt. helpen bereiden, 

en daarna met veel plezier verorberen.

dag 1-3: Ons eerste logies ligt in het schilderachtige 

middeleeuwse stadje Spello. We worden al meteen in de 

juiste culinaire stemming gebracht met een degustatie 

van Umbrische wijnen en enkele typische gerechten in 

een enoteca (wijnbar). Op dag 2 gaan we voor het eerst 

wandelen, over de flanken en in het natuurpark van de 
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12 tot 19 mei ’12 (8 d.)

Reisnr. 12IT061 Prijs ¤ 1760

Niveau: S à SS. Dagtochten van 3 tot 6 u. met 

matige hoogteverschillen. Gezien het karakter van 

deze reis, moet je op z’n minst interesse hebben 

in koken en de Italiaanse keuken. Tijdens de 

kookworkshops kan je actief deelnemen of gewoon 

toekijken.

Klimaat: Warm en doorgaans droog.

Logies: Sfeervolle en comfortabele hotels. Twee- 

en uitzonderlijk driepersoonskamers. 

Vervoer: Openbaar en privé-vervoer.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Pierre Van der Bracht, Umbrië-

kenner met culinaire feeling en ervaring. 

Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, 3 proeverijen (2 wijn & 1 olie), 

truffelzoekdemonstratie, kookworkshops 

op dag 5 en 7, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Napels is een fascinerende stad vol tegenstellingen, schitterend gelegen aan de voet van de 
Vesuvius. Na Napels verkennen we via Pompeï nog Sorrento, Amalfi en Ravello. Je geniet 
onderweg van heuvels vol wijngaarden en citrusplantages, steeds met uitzicht op de glinste-
rende zee. Ook een daguitstap naar het bekende Capri staat op het programma.

De baai  
van Napels

dag 3: Daguitstap naar Caserta, het ‘Versailles van 

Napels’. Je vergaapt je ongetwijfeld aan het immense 

18de-eeuws paleis en het park.

dag 4: We verlaten Napels en sporen naar legenda-

risch Pompeï. Na het bezoek brengt de trein ons naar 

Sorrento, dat geniet van een prachtige ligging aan de 

kust en waar we de rest van de reis verblijven. De omrin-

gende heuvels zijn kleurrijk en weel-

derig begroeid met wijngaarden en 

citrusplantages, fruitbomen staan 

zij aan zij met cipressen. 

dag 5: Wandeling op het schier-

eiland Sorrento, waar je de woeste 

golven te pletter ziet slaan tegen de 

steile rotswan den.

dag 6: Daguitstap naar het eiland 

Capri met zijn typische witte huizen, 

citrusbomen en bloemen, de villa 

van keizer Tiberius en schitterende 

uitzichten op de zee. Capri is erg 

toeristisch maar desondanks zeer de 

moeite waard. 

dag 7: Daguitstap langs de Amal-

fitaanse kust. Gebouwd tegen de 

dag 1-2: Bezoek aan Napels, met veel aandacht voor 

het leven van alledag en de rijke cultuur. Tot de moge-

lijkheden behoren: een wandeling naar het park van 

Capodimonte, een dagvullende cultuurwandeling, een 

sfeerwandeling door de volkse wijken, bezoek aan het 

kartuizerklooster van San Martino of het Nationaal 

Archeologisch Museum.

bergflanken sluimeren pittoreske, pastelkleurige dor-

pen temidden van weelderige planten en bloemen. We 

bezoeken het oude havenstadje Amalfi en wandelen 

naar het schitterend gelegen Ravello, met zijn statige 

villa’s omgeven door mooie Italiaanse tuinen.

dag 8: Terug naar Napels en vlucht naar Brussel.
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1 tot 8 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12IT039 Prijs ¤ 1230
Niveau: S tot SS.
Klimaat: Meestal aangenaam voorjaarsweer. Neerslag mogelijk.

Logies: Centraal gelegen pension in Napels (3x) en dito hotel in Sorrento (4x).
Vervoer: Openbaar vervoer.
Bagage: Blijft in het logies.
Deelnemers: Min. 8 – max. 13.
Begeleider: Italiëkenner Gimmi Brussich.Inbegrepen: Vluchten, logies, ontbijt en avondmaal, groepstransfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middagmalen.
Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Campania was al geliefd bij Grieken en Romeinen, vanwege 
haar schoonheid en heerlijke klimaat. Ook jij kan Zuid-Italië, 
de ‘Mezzogiorno’, van zijn beste kant ervaren. Het eerste 
deel van de reis verkennen we de ongerepte rotskusten en het 
prachtig landschap de Cilento, met ruige bergen en bergdorp-
jes temidden van olijfgaarden. Op dag 5 reizen we via Paestum 
naar wat Italië’s mooiste kust wordt genoemd, de ‘goddelijke’ 
Costiera Amalfitana.

Campanië:
van de Cilento naar  
de Amalfitaanse kust

op de Unesco Werelderfgoed-lijst. Kalksteenrotsen rij-

zen meer dan 1000 m hoog uit zee op en op de meest 

onwaarschijnlijke plekken zijn huizen gebouwd en vis-

sershaventjes aangelegd. Eeuwenoude trappenpaden, 

soms zo goed als verdwenen, soms fraai gerestaureerd, 

vormen de verbinding tussen prachtige stadjes en dorp-

jes als Amalfi, Praiano, Positano en Ravello. Hoog boven 

zee, wandelend langs tuinen, wijngaarden en grillige 

rotsformaties, hebben we steeds opnieuw schitterende 

uitzichten over deze bijzondere kust. We overnachten 

twee maal in San Lazzaro-Agerola.

dag 7-8: Met bagage-voor-1-nacht wandelen we 

over de Sentiero degli Dei, het ‘pad der Goden’, en 

genieten van het ene weergaloze panorama na het 

andere. Ons onderkomen vannacht is mooi gelegen in 

de bergen. Een slingerend pad voert ons tot het schil-

derachtige Positano, waar de zee en terrasjes wachten. 

In de namiddag nemen van dag 8 we de bus naar het 

kleine vissersplaatsje Marina della Lobra.

dag 9-10: De laatste wandeling situeert zich op 

het Sorrento-schiereiland, vanwaar we op verschil-

lende plaatsen een prachtig zicht hebben over de Golf 

van Napels en Capri, met de machtige Vesuvius op de  

achtergrond.

dag 1-2: Een busje brengt ons van Napels naar San 

Giovanni a Piro, hoog boven de baai van Policastro. Hier 

maken we kennis met een landschap van diep ingesne-

den kloven, wouden, olijfgaarden, stevige bergtoppen 

en prachtige baaien. Op de eerste wandeldag lopen we 

naar één van de mooiste kuststroken van de Cilento, die 

als Nationaal Park is beschermd. Van hoog boven de zee 

dalen we steil af naar de monding van de Marcellino-

kloof. Na een verfrissende duik varen we terug naar de 

pittoreske haven van Scario.

dag 3-4: Met een bootje varen we naar de vulkani-

sche grotten van Palinuro, waar je weer kan zwemmen. 

Vervolgens bezoeken we het middeleeuwse hoogge-

legen stadje Pisciotta en rijden we verder naar Felitto, 

onze verblijfplaats voor twee nachten. Dit dorp is gele-

gen aan de ingang van een kloof waar de rivier Calore 

zich tussen twee kalksteenruggen heen perst. We wan-

delen – soms wat moeizaam over wortels en gladde ste-

nen – in dit beschermde natuurgebied en genieten van 

de uitbundige flora en fauna, watervalletjes en indruk-

wekkende rotsformaties.

dag 5-6: Via de Griekse tempels van het mooie 

Paestum gaat het naar Salerno en dan per boot of bus 

naar Amalfi. De Amalfitaanse kust staat in zijn geheel 
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14 tot 23 mei ’12 (10 d.)

Reisnr. 12IT064 Prijs ¤ 1440

21 tot 30 september ’12 (10 d.)

Reisnr. 12IT172 Prijs ¤ 1440

Niveau: S à SS. Wandelingen van 4 à 6 u.  

(1 keer 2 u.) met veel stijgen en dalen. Meestal 

goed begaanbare paden, wel vaak stenig. Steile 

maar doorgaans goed onderhouden trappenpaden 

langs de Amalfikust.

Klimaat: Meestal zonnig en warm.

Vervoer: Zowel openbaar (bus en boot) als privé-

vervoer.

Logies: Sfeervolle agriturismi (4x) in 2- tot 

4-persoonskamers en hotel (4x). Op dag 7: 

eenvoudig berghuis in mei (lakenzak aangeraden) 

en mooie agriturismo in september.

Bagage: Op dagen 7-8 draag je bagage voor 

1 nacht. Elders enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Begeleiding: Italiëkenners Karel Claus (reis 1) en 

Pierre Van der Bracht (reis 2).

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, maaltijden, 

transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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In Calabrië, de zuidelijke provincie van Italië, vind je geen beroemde kunststeden, weinig 
toeristisch uitgebouwde kustplaatsen, geen gerestaureerde antieke sites… Maar wat dan 
wel? Ruige bergen, diepe ravijnen, eindeloze graanvelden en spectaculaire kusten! Extra 
troeven zijn het lekkere eten, de vriendelijke mensen in schilderachtige bergdorpjes en de 
afwezigheid van massatoerisme. We ontdekken het noorden van Calabrië, de Nationale 
Parken Pollino en Sila. 

De gebergtes van Calabrië
dag 1-3: We starten in het Nationaal Park van Pollino, 

het grootste beschermde natuurgebied van Italië. Hier 

maken we vier wandelingen in de massieven van Pollino 

en Orsomarso. Deze massieven behoren tot de zuidelij-

ke Apennijnen en zijn onherbergzaam, afgelegen en ruw. 

De eerste twee nachten slapen we in het plaatsje Vig-

gianello, dat op de grens ligt van de regio’s Calabrië en 

Basilicata. Een eerste wandeling brengt ons op de Serra 

del Prete en op dag 3 bezoeken we de prehistorische 

begraafplaats in de Grotta di Romito. Dan wandelen 

we naar Papasidero voor een rafting op de Lao-rivier tot 

het mooie bergstadje Orsomarso.

dag 4-5: De twee volgende wandelingen situeren 

zich op een boogscheut van de oostkust. De pittige 

wandeling van Civita naar Cerchiara brengt ons door 

een stuk van de Raganello-kloof. Ook het middel-

eeuwse bedevaartsoord van de Madonna delle Armi, 

gebouwd op een klif, ligt op ons pad. Vanuit Cerchiara 

maken we een luswandeling naar Francavilla.

dag 6-8: We trekken zuidwaarts. Op weg naar Lorica 

bezoeken we het stadje Rossano, strategisch gebouwd 

op een rots en met een erg mooie oude stadskern. In het 

Nationaal Park van Sila maken we een lange tocht. Dit 

park met zijn uitgestrekte loofbossen is een stuk min-

der ruig dan Pollino. Op de top van Monte Botte Donato 

(1928 m) hebben we een niet-alledaags zicht op zowel 

de Ionische Zee in het oosten en de Tyrrheense Zee in 

het westen. Onze laatste volle dagwandeling begint in 

Aprigliano en loopt langs de Crati-rivier naar Cellar

dag 9-11: Na een cultureel bezoek aan de stad 

Cosenza – met kathedraal en oud stadcentrum – reizen 

we noordwaarts naar het kustplaatsje Belvedere Marit-

timo. Hier brengen we de laatste dagen van de reis door. 

dag 10 is een vrije dag waarop je kan genieten van de 

mooie kust. Op dag 11 vliegen we weer naar huis. 
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21 sept.tot 1 okt. ’12 (11 d.)
Reisnr. 12IT170 Prijs ¤ 1440
Niveau: SS. Dagtochten van 5 à 6 uur (eenmaal 3 u.) met maximale hoogteverschillen tot 900 m.  Klimaat: Warm en meestal droog. Frisser in de bergen.

Logies: Kleinschalige, sfeervolle hotels en agriturismo’s.
Vervoer: Openbaar en privé-vervoer.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Italiëkenner Toni De Simone.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Italië
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Wie gefascineerd is door vulkanen hoeft niet naar verre continenten te reizen. Sicilië en de 
Eolische eilanden bieden je de vulkanen van de Mezzogiorno in al hun pracht. We beklim-
men de Stromboli, de Vulcano en de Etna en genieten van panoramische uitzichten op de 
zee en de eilanden.

Vulkaanwandelen op de 
Eolische Eilanden en Sicilië

haventjes en een interessant archeologisch museum. 

We wandelen naar de uitgedoofde vulkaan Monte 

Guardia. Op dag 8 varen wij, bij kalme zee met een vis-

sersbootje, naar Vulcano. De wandeling naar de krater-

rand met zijn talrijke zwavelfumarolen is indrukwek-

kend. Voor de amateurs nadien een bad in de zwavel-

modder en een plons in de natuurlijke whirlpools in zee.

dag 9-10: We nemen de boot terug naar Sicilië en 

begeven ons naar de zuidflank van de Etna. Ons berg-

hotel ligt op 1900 m. Eerst een verkennende wandeling 

naar uitgedoofde kraters en op dag 10 beklimmen we 

de Etna. Met zweefbaan en/of vulkaanbus proberen 

we zo hoog mogelijk te raken. In functie van de vulka-

nische activiteit, het kunnen van de groep en het weer 

wandelen we naar de kraterzones waarbij we – in ideale 

omstandigheden – de topkraters op 3350 m kunnen 

bereiken. Een machtige afdaling over de gestolde lava 

van de Valle del Bove is een mooi alternatief. De vul-

kaangids beslist ter plaatse over het verloop van deze 

tocht. 

dag 11-12: In het gezellige Taormina vinden we een 

Grieks theater, palazzi, de duomo, leuke straatjes... We 

maken een laatste klimwandeling naar Castelmola, een 

kunstenaarsstadje als een arendsnest boven Taormina 

gelegen.

dag 1-4: We landen in het Siciliaanse Catania en ver-

blijven er een nacht. Vanuit Milazzo op Sicilië nemen we 

op dag 2 de boot naar het eiland Stromboli, het eerste 

van de Eolische (of Liparische) eilanden die we aandoen. 

Ze liggen als een handvol rotsblokken uitgestrooid in 

zee en elk van hen heeft zijn eigen vulkaankegels. Aan 

de voet van de bijna 1000 m hoge lavazwarte, vaak 

rokende Stromboli-vulkaan liggen schilderachtige, 

witte huizen. Bij zonsondergang wandelen we de vul-

kaan op tot op een hoogte vanwaar je de uitbarstingen 

goed kan zien. Zowat elke tien minuten spuwen de kra-

termonden roodgloeiende lavaslakken de lucht in. Dit 

gaat gepaard met een diep gerommel uit het binnenste 

van de aarde, rookuitbar stingen en lava-uitwasemingen. 

Na Stromboli brengen we een nacht door op het schit-

terende Panarea, waar een panoramische wandeling 

rond heel het eiland op het programma staat.

dag 5-6: We varen naar het groene Salina, het eiland 

met de twee vulkaantoppen dat het decor vormde voor 

de film ‘Il Postino’. We wandelen via de schaduwrijke 

vulkaanflanken naar de top van de vulkaan Monte Fossa 

delle Felci, met zijn 962 m de hoogste top van de hele 

archipel. Op de lagere flanken vind je wijngaarden die 

de zoete, witte malvasiawijn voortbrengen. 

dag 7-8: Verder naar Lipari, het enige eiland dat een 

heuse ‘hoofdplaats’ bezit, met gezellige straatjes, leuke 
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12 tot 23 juni ’12 (12 d.)

Reisnr. 12IT080 Prijs ¤ 1590

Niveau: S à SS. Max. 750 m stijgen op Salina en 

op de Etna. De lange afdaling van de Etna (1300 m) 

kan eventueel ingekort worden door het gebruik 

van vulkaanbus en/of zweefbaan.

Klimaat: Meestal aangenaam warm lenteweer; 

wel vaak winderig. Neerslag mogelijk. Koud (tot 

0°) tijdens Etna-klim. Een storm op zee is niet uit 

te sluiten.

Vervoer: Openbaar vervoer (bus en boot) en 

privé-vervoer.

Logies: Pension met bungalows op Panarea. Elders 

comfortabele, en vaak mooi gelegen hotels.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Begeleiding: Pierre Van der Bracht, die Sicilië en 

de Eolische eilanden perfect kent.

Inbegrepen: Vluchten, logies, half pension 

vanaf avondmaal dag 1 t.e.m. ontbijt dag 12, 

transfers (incl. voor Etna-beklimming opwaarts), 

begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: middagmalen, evt. vulkaanbus 

en zweefbaan voor Etna-afdaling.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Sardinië heeft heel wat te bieden: paradijselijke stranden en baaien, glooi-
ende graanvelden, dichte bossen en vooral een prachtig ongerept hoog-
gebergte. Vanuit drie hotelletjes verkennen we het bijzonder ongerepte 
Sardijnse landschap, waarbij ook de cultuurliefhebber verwend wordt. 

Sardinië

dag 6-8: Voor het laatste deel van de reis trekken we 

noordoostwaarts en installeren ons in een romantische 

baai in Cala Gonone, aan de Golf van Orosei. We ein-

digen met de voeten in het water tijdens een onverge-

telijke wandeling langs mooie stranden en kreken met 

azuurblauw water, die enkel te voet of per boot bereik-

baar zijn. 

dag 1-2: Ons eerste hotelletje ligt in Barumini, in 

het zuidelijk deel van Sardinië. Van hieruit maken we 

een dagtocht in het natuurpark Giara di Gesturi. Tussen 

de maquisvegetatie van struiken en kurkeiken groeien 

de mooiste bloemen, waaronder heel wat orchideeën. 

Er draven ook inheemse Sardijnse paarden rond. We 

bezoeken ook zeker Su Nuraxi, het grootste nuraghen-

complex van Sardinië, opgetrokken tussen de 6de en 

19de eeuw v.Chr.

dag 3-4: De volgende 2 dagen verblijven we in het 

pittoreske dorpje Belvi in het westen van het Gen-

nargentugebergte. Tijdens pittige tochten ontdek je 

de ongerepte natuur van dit ruige, haast onbewoonde 

massief. Je passeert dorpjes waar nog volop Sardijns 

wordt gesproken en waar de oude tradities in ere wor-

den gehouden. Op ons pad ligt ook Monte Texile, een 

meesterwerk van natuurlijke architectuur. En één dag 

trekken we uit voor de beklimming van het hoogste 

punt van Sardinië, Punta la Marmora (1835 m). Het hele 

eiland ligt aan je voeten!

Tijdens de paasvakantie  
vindt deze reis plaats  
in een 9-daagse versie  
(met een extra nacht  
in het tweede hotel).  

Voor meer info verwijzen  
we je naar onze website  

www.andersreizen.be/12IT048.
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Italië

7 tot 15 april ’12 (9 d.)
Reisnr. 12IT048 Prijs ¤ 1180

19 tot 26 mei ’12 (8 d.)
Reisnr. 12IT068 Prijs ¤ 1130

8 tot 15 september ’12 (8 d.)
Reisnr. 12IT157 Prijs ¤ 1130
Niveau: SS. Wandelingen van 4 tot 6,5 uur over bergachtig terrein, vaak met behoorlijke hoogteverschillen. 

Klimaat: Warm en zonnig. Neerslag is mogelijk.Vervoer: Privé-vervoer.
Logies: Goede hotelletjes.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Italiëkenners Toni De Simone  (reis 1 & 2) en Gimmi Brussich.

Deelnemers: Min.7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.
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Sicilië heeft alle ingrediënten voor een onvergetelijke culturele wandelvakantie: het con-
trast tussen zee en binnenland, de fascinerende Etna, mooie steden, Griekse tempels en 
sites …We maken kennis met deze smeltkroes van culturen en wandelen door het heuvelend 
binnenland, genieten van de rust van een vissersdorpje en beklimmen de Etna, de groot-
ste actieve vulkaan van Europa. En uiteraard laten we ons verwennen door de heerlijke  
Siciliaanse keuken!

Sicilië: culturele wandelreis  
met beklimming van de Etna

dag 8-9: We reizen verder naar de zuidflank van de 

Etna naar ons berghotel ‘Rifugio Sapienza’ op 1900 m 

hoogte, met een tussenstop in Zafferana-Etnea, mooi 

honing- en wijnstadje in het natuurpark van de Etna. 

We klimmen naar een zadeltje, met zicht op de reus-

achtige gestolde lavastromen van de Valle del Bove. 

De volgende dag volgt de beklimming van de Etna zelf. 

Met zweefbaan en/of vulkaanbus klimmen we van de 

Rifugio Sapienza tot zo hoog mogelijk. In functie van de 

vulkanische activiteit, het kunnen van de groep en het 

weer wandelen we naar de kraterzones waarbij we – in 

ideale omstandigheden – de topkraters op 3350 m of de 

meest recente lavastromen kunnen bereiken, of doen 

een afdaling over de gestolde lava van de machtige Valle 

del Bove.De vulkaangids beslist ter plaatse over het ver-

loop van deze tocht.

dag 10-12: Als kers op de taart trekken we naar Taor-

mina met z’n panoramisch gelegen Griekse theater. We 

klimmen naar het als een arendsnest boven Taormina 

gelegen kunstenaarsdorp Castelmola, en verder naar 

de 900 m hoge Monte Venere, met schitterend uitzicht 

op de Etna, het Peloritaans gebergte en de straat van 

Messina. 

dag 1-4: We starten met een korte verkenning van 

Palermo, de Siciliaanse hoofdstad met haar ontelbare 

kerken, madonnabeelden, parken en palazzi. We wan-

delen naar de Monte Pellegrino, en genieten van het 

fantastisch uitzicht op heel de Conca d’Oro en Palermo. 

Op weg naar het vissersdorpje Marinella di Selinunte 

aan de zuidkust, houden we halt aan de kathedraal van 

Monreale, met zijn overvloed aan Byzantijnse mozaïe-

ken, en aan de Griekse tempel en het theater van Sege-

sta. Selinunte heeft een gigantische archeologische site 

en de mooie kust verleidt ons tot het maken van een 

strand- en duinenwandeling, met zwemgelegenheid 

aan het strand van het mini-natuurreservaat La Pinetta.

dag 5-7: Na een strandwandeling naar de Capo 

Bianco met zijn schitterende witte krijtrotsen in de 

omgeving van Eraclea Minoa, bezoeken we in Agrigento 

de ‘Vallei der Tempels’, één van de mooiste Griekse sites. 

Via Piazza Armerina – met wereldberoemde mozaïek-

vloeren in de Villa Romana – en een kort bezoek aan de 

keramiekstad Caltagirone, rijden we door naar Carlen-

tini. Hier verblijven we twee dagen op een landgoed met 

zwembad op een citrusplantage, uitgangspunt voor 

een uitstap naar de kunstmetropool Syracuse met het 

schiereiland Ortigia en de barokstad Noto.
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31 maart tot 11 april ’12 (12 d.)

Reisnr. 12IT028  Prijs ¤ 1570

Niveau: S. Wandelingen van max. 3 à 4 u. met 

beperkte hoogteverschillen. Voor de Etna-

wandeling SS: max. 5 u., tot max. 600 m stijgen en 

1300 m dalen door alle soorten lava (kan ingekort 

worden door het gebruik van vulkaanbus en 

zweefbaan).

Klimaat: Gemiddelde dagtemperatuur van 20°. Bij 

de beklimming van de Etna daalt de temperatuur 

naar 0 à 10°, en is er kans op felle wind. 

Vervoer: Meestal privé-minibus, soms openbaar 

vervoer.

Logies: Typische hotels en een leuke B&B. 

In Carlentini (dag 6-7) mooi agriturismo met 

zwembad. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Italiëkenner, Pierre Van der Bracht.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, transfers (incl. voor 

Etna-beklimming opwaarts), logies, maaltijden, 

begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. vulkaanbus en zweefbaan 

voor Etna-afdaling.

Voorschot: 30% van de reissom.

Italië
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Ten zuiden van Sicilië strekt zich de Mal-
tezer archipel uit. Malta was ooit de poort 
naar Afrika en het Oosten en is bezaaid met 
sporen van een rijk historisch verleden; je 
vindt er vele paleizen, kerken en versterkte 
vestingen. Zustereilandje Gozo is een oase 
van rust. Je wordt er bekoord door kusten 
met steile kliffen, kleine kreken en baaien, 
rode zandstranden en gezellige havens vol 
vissersbootjes.

De Maltezer archipel
voor autoverkeer. Vanaf de vestingmuren is het uitzicht 

overweldigend. De tocht op dag 3, langs de kust van 

Qrendi naar Dingli, voert naar de megalithische tempels 

van Hagar Qim en Mnajdra; twee mysterieuze getuigenis-

sen uit het rijke verleden van Malta, gewijd aan de godin-

moeder. We wandelen naar het vissersdorpje Ghar Lapsi 

en langs de steile kliffen omhoog naar Dingli.

dag 4-6: Vroeg in de ochtend varen we naar Gozo. 

Vanaf de haven van Mgarr wandelen we naar Dahlet 

Qorrot. Hier krijg je meteen een mooi beeld van Gozo: 

kapelletjes, huizen met platte daken, authentieke dor-

pen, kleine velden en een grillige kustlijn met rustige 

haventjes. ’s Anderendaags bezoeken we eerst Ramlaa 

Bay, daarna gaan we naar Rabat (of Victoria), hoofd-

plaats van Gozo, en maken we vanaf Sint-Dimitri een 

kustwandeling. De laatste tocht op Gozo leidt van 

Munxar neerwaarts naar Xlendi, een baai in het zui-

den van Gozo. We beklimmen de trap naar Wardija 

Point, waar we een schitterend zicht krijgen op ‘Azur  

Window’, een enorme natuurlijke boog door de golven 

dag 1-3: Vanuit Valletta, Malta’s hoofdstad, trek-

ken we naar St-Paul’s Bay, de baai langs het schiereiland 

Bugibba aan de noordkust, waar we drie nachten verblij-

ven. Op dag 2 maken we een kustwandeling naar het 

dorpje Bahrija. Daarna verkennen we Medina, de vroe-

gere hoofdstad met zijn paleizen, kerkjes, kloosters en de  

St. Peter- & Paul’s-Kathedraal. Medina wordt ook wel ‘de 

stille stad’ genoemd, de straatjes zijn er immers te smal 

uit de rotsen gehouwen. De wandeling eindigt nabij 

Dwejra, bekend voor z’n binnenzee en de Fungusrots.

dag 7-8: We varen op dag 7 terug naar Malta. Als het 

weer het toelaat, gaan we daarbij ook aan land op Comino 

voor een fijne wandeling met adembenemende zich-

ten op de twee andere eilanden. Op dit kleine eilandje 

met slechts enkele inwoners vind je een oase van rust 

met prachtige baaien. Je kan er genieten van een ‘blue 

lagoon’ en een beschermd vogelreservaat. Het bootje 

laat ons nadien ook het eiland ontdekken van op zee. 

We eindigen de reis in Valetta, waar nog wat tijd rest 

voor stadsbezoek.
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25 maart tot 1 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12MT023 Prijs ¤ 990

27 okt. tot 3 nov. ’12 (8 d.)
Reisnr. 12MT204 Prijs ¤ 1140

28 dec. ’12 tot 4 januari ’13 (8 d.)
Reisnr. 12MT242 Prijs ¤ 1140
Niveau: S à SS. Gemiddeld 4 à 5 u. stappen over goede paden met beperkt niveauverschil. Soms wat klauterwerk. Je hebt best geen hoogtevrees.Klimaat: Meestal zonnig en aangenaam warm. Regen mogelijk. 

Vervoer: Privé-busje en boot.
Logies: Hotels.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Koen Verlinden (reis 1) en Johan Bryon (reis 2), die deze reis al begeleid heeft.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, BTW.
Voorschot: 30% van de reissom.

Malta
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Het Catalaans traject van Collioure in Frankrijk naar Cadaquès in Spanje is een wonder-
mooi samengaan van Pyreneeën en Middellandse Zee. De Franse Côte Vermeille en het 
noordelijke deel van de Spaanse Costa Brava bieden de wandelaar een pittoresk en 
ruig landschap van hoge kliffen, idyllische baaitjes en dramatische rotsformaties. Grote  
kunstenaars als Dali, Miro, Picasso en Matisse vonden hier inspiratie.

Van Collioure naar Cadaquès:  
tussen bergen en zee

dag 5: Steile klim naar Sant Pere de Rodes, met de 

indrukwekkende ruïne van een meer dan 10 eeuwen 

oud Benedictijnenklooster. Afdaling door een land-

schap van eeuwenoude dolmens naar het vissersstadje 

Port de la Selva.

dag 6: Langs de kust en door ruig maquis bereiken we 

het schiereiland Cap de Creus, een Spaanse bescherm-

de kuststreek in zijn meest pure vorm: rotsen en kliffen, 

diepblauwe zee, mediterrane vegetatie. Langs baaien 

en over stranden wandelen we verder naar het mon-

daine Cadaques. Misschien kunnen we nog enkele van 

de oorspronkelijke charmes ontdekken van het vissers-

haventje waarvan Salvador Dalí vanaf zijn kinderjaren zo 

heeft gehouden.

dag 7: Bezoek aan het Casa-Museu Salvador Dalí in 

Port Lligat. Daarna ondernemen we een panorama-

wandeling rond Cadaques die ons langs twee vuurtorens 

brengt, cala Nans en cala Sa Conca. De deelnemers bij 

wie Cap de Creus gisteren in de smaak viel, kunnen het 

evt. verder gaan ontdekken van op zee.

dag 8: Transfer naar Figueres en bezoek aan het Dalí-

museum. Transfer naar Perpignan en trein naar Brussel. 

dag 1: Per trein naar Perpignan en verder per minibus 

naar Collioure. 

dag 2: De eerste tocht vangt aan in de schaduwrijke 

gorge de Lavall. Van hier wandelen we naar de middel-

eeuwse tour de la Massane die een schitterend, 360° 

panorama biedt over de bergen en de zee en een idee 

geeft van wat ons de komende dagen te wachten staat. 

Te midden van kurkeiken dalen we af naar Collioure aan 

zee. We wandelen er de ‘chemin du fauvisme’, die de 

werken van de 20ste-eeuwse kunstenaars Matisse en 

Derain evoceert en ons langs de mooiste hoekjes van dit 

charmant havenstadje leidt.

dag 3: Wandeling langs en over hoge richels tot bij 

de tour Madeloc, die deel uitmaakte van hetzelfde 

verdedigingsbolwerk als de toren van gisteren. Lange 

afdaling door bossen en wijngaarden naar de regionale 

wijnhoofdstad Banyuls sur Mer.

dag 4: Vandaag steken we de grens over via de meest 

oostelijke uitloper van de Pyreneeën. Het landschap 

verandert dramatisch naargelang we Spaans Catalonië 

binnendringen en afdalen naar Llanca.
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8 tot 15 april ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES052 Prijs ¤ 1140

Niveau: SS. Wandelingen van 5 tot 7 uur met 

hoogteverschillen van 600 tot 800 m. 

Klimaat: Meestal zonnig en aangenaam warm. 

Neerslag mogelijk.

Vervoer: Minibus voor de lokale transfers

Logies: Verzorgde, kleinschalige hotels. Aandacht 

voor de regionale keuken tijdens de avondmalen.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Pieter De Pourcq.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Trein Brussel-Perpignan-

Brussel, logies, maaltijden, bagagevervoer, 

inkomgeld van de 2 Dalí musea, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Het noordelijke deel van de Costa Brava biedt de wandelaar een pittoresk en verrassend 
ruig landschap van hoge kliffen, idyllische baaitjes en dramatische rotsformaties. In drie 
dagen wandelen we langs baaien, over stranden en nabij deze kust van het charmante vis-
sershaventje Cadaques naar Llança. Dan trekken we het binnenland in naar Olot, waar we 
genieten van het indrukwekkende vulkanisch landschap van La Garrotxa.

Uitwaaien aan de Catalaanse kust
in combinatie met de vulkanen van La Garrotxa

Sant Pere de Rodes, met de indrukwekkende ruïne van 

een meer dan 10 eeuwen oud Benedictijnenklooster. 

dag 5-8: Met een tussenstop in Figueres, waar de 

liefhebbers het Dali-museum kunnen bezoeken, reizen 

we in de richting van de Pyreneeën naar Olot, de toe-

gangspoort tot het vulkanisch gebied La Garrotxa. Het 

is een groene en beboste streek waarin zich een veer-

tigtal kraters bevinden. Dezelfde dag nog 

maken we een korte wandeling naar één 

van de nabijgelegen (en overigens uitge-

doofde) vulkanen. Een andere tocht brengt 

ons langs de drie beboste vulkanen die Olot 

omringen, of naar het schilderachtige, mid-

deleeuwse plaatsje Santa Pau. Onder bege-

leiding fietsen we door een afgedankte 

spoorwegbedding naar Girona. In deze his-

torische en schilderachtige stad brengen  

we onze laatste avond door.

dag 1-4: De reis start in Cadaques, een mooi kust-

plaatsje, op ca. 25 km van de Franse grens. We vertoe-

ven in het Parc Natural Cap de Creus, een Spaanse kust-

streek in zijn meest pure vorm: rotsen en kliffen, diep-

blauwe zee, mediterrane vegetatie. Vervolgens wande-

len we door het binnenland naar Port de la Selva. Het 

laatste lusvormig traject begint met een steile klim naar 

Van Collioure naar Cadaquès:  
tussen bergen en zee
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15 tot 22 september ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES164 Prijs ¤ 1090
Niveau: SS. Vooral langs de kust pittige tochten. Het fietstraject is 56 km lang, maar overwegend vlak.

Klimaat: Meestal zonnig en warm. Neerslag mogelijk.
Vervoer: Overwegend privé-vervoer.Logies: Verzorgde, kleinschalige hotels.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Begeleiding: Willy Stoelzaet die de reis al begeleidde.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, maaltijden, transfers volgens programma, bagagevervoer, fietshuur, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Vanuit Frankrijk trekken we Spanje binnen om terecht te komen in het ‘Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido’. Zes dagen vertoeven we in dit overweldigend mooie bergland van 
diepe canyons en steile rotswanden, met de beklimming van de Monte Perdido (3355 m) als 
letterlijk hoogtepunt. 

Door Ordesa  
naar de Monte Perdido

dag 6: Vanaf de refuge beklimmen we de derde hoog-

ste top van de Pyreneeën: de Monte Perdido of ‘Verlo-

ren Berg’, 3355 m hoog. Een uitdaging: pittig stappen en 

klauteren via soms rotsige paden naar een smalle cou-

loir die ons naar de top brengt. Het uitzicht op de top is 

indrukwekkend: aan Franse kant bergmeren en cirques, 

aan Spaanse kant diep uitgesleten, smalle kloven.

dag 7–8: Dan gaat het weer verder over faja’s, door 

een grote vallei, over grillige bergtoppen en rotsblok-

ken. Vóór ons zien we de natuurlijke toegangspoort tot 

Frankrijk: een opening in een rotswand, de Brèche de 

Roland. Doorzetters pikken vanaf hier nog gauw de top 

van de Taillon (3146 m) mee. Een laatste, mooie afda-

ling brengt ons naar Gavarnie. In deze plaats – bekend 

voor zijn indrukwekkende rotswanden in de vorm van 

een amfitheater – wacht ons een zalige douche en een 

zacht bed. 

dag 9: Terugkeer per bus en TGV. 

dag 1-4: Per TGV en bus reizen we naar Cauterets, 

een bergdorp in de Franse Pyreneeën. Hier start onze 

doorgaande bergtocht. We trekken langzaam stijgend 

naar Lac de Gaube, en overnachten dicht bij de gletsjers 

van de Vignemale. Je kan facultatief vanuit de hut nog 

de Petit Vignemale (3032 m) beklimmen. Dan steken we 

de Spaanse grens over tot Torla, een dorpje met sfeer-

volle middeleeuwse kern. 

dag 5: Voor deze reis heb je best geen hoogtevrees 

want we volgen het pad over enkele ‘fajas’; smalle ter-

rassen tegen de steile bergwanden. We doorkruisen 

de Valle de Ordesa met zijn typische U-vorm en verti-

cale wanden die kenmerkend zijn voor gletsjerdalen. We 

zitten nu in het hart van het nationaal park, dat werd 

gecreëerd ter bescherming van de gems, die zich liefst 

op de faja’s schuilhoudt. Wanneer we via de Cirque de 

Soaso en de beroemde ‘paardenstaartwaterval’ naar de 

Refugio de Goriz klimmen, wordt het echt spectaculair! 

Aan de ene kant ligt de diepe kloof die we eerder van-

daag doorkruisten, aan de andere kant de top van de 

Monte Perdido die boven ons uittorent.
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14 tot 22 juli ’12 (9 d.)

Reisnr. 12ES108 Prijs ¤ 990

Niveau: SSS. Stevige doorgaande trektocht 

met grote hoogteverschillen. De beklimmingen 

van Taillon en Monte Perdido zijn facultatief. Je 

hebt best al ervaring met bergwandelen en geen 

hoogtevrees.

Klimaat: Warm overdag; ’s nachts koelt het flink af. 

In de namiddag zijn warmte-onweders mogelijk.

Vervoer: Openbaar vervoer.

Logies: Hotel (2x) en refuges (6x; lakenzak nodig).

Bagage: Je draagt je eigen rugzak (kleding, 

lakenzak en picknicks; max. 10 kg). Enkel 

dagrugzakje bij de beklimming van Monte Perdido.

Begeleiding: Ann De Ron.

Deelnemers: Min. 6 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: TGV Brussel-Lourdes-Brussel, 

logies, maaltijden, transfers, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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In het noorden van Spanje strekt zich de Cordillera Cantabrica 
uit. Centraal in deze bergketen ligt het Nationaal Park Picos 
de Europa, drie massieven die door diepe dalen met snelstro-
mende rivieren van elkaar worden gescheiden. Met hun 23 pie-
ken van 2500 m vormen ze een paradijs voor fitte wandelaars. 

Picos de Europa
Bergwandelen vanuit comfortabel logies

Door Ordesa  
naar de Monte Perdido

dag 6-10: Vanuit Poncebos, maken we een tocht 

die ons door de spectaculaire Cares-kloof brengt, de 

verbinding tussen de westelijke en centrale Picos-mas-

sieven. Een volgende wandeling leidt ons naar Bulnes, 

zowat het meest authentieke bergdorp van Spanje. Het 

is niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertui gen en 

dus is rust en stilte verzekerd. Een wandeling naar het 

mooie gletsjermeer Lago Enol (1600 m) en verder naar 

de refugio Vegarredonda en evt. de Mirador de Ordiales 

mag uiteraard niet ontbreken. Op onze laatste wandel-

dag begeven we ons opnieuw richting oostelijke Picos, 

voor een tocht vanuit Sotres, één van de grotere dorpen 

in het NP. Op dag 10 vliegen we terug naar huis. 

dag 1: Van de luchthaven van Santander rijden we naar 

onze eerste uitvalsbasis in Potes, ten oosten van het NP. 

De komende dagen wandelen we in een landschap van 

weelderige dalen, grijze kalkrotsen, naakte kammen, 

smalle bergpassen en een rijke fauna en flora.

dag 2-5: Een eerste tocht brengt ons langs drie 

afgelegen dorpjes van de Liébana en door het grootste 

kurkeikenbos van de Cordillera Cantábrica. Op dag 3 

is Somanienzo het startpunt voor een tocht langs een 

oude pelgrimsroute naar een kapelletje dat gelegen is 

onder de imposante top van de Peña Sagra. De volgende 

dag rijden we door de vallei van de Rio Deva naar Fuente 

Dé. Dit stadje is vrij indrukwekkend gelegen in een door 

hoge rotsen omringd dal. Met de kabelbaan stijgen we 

tot 1800 m en dalen te voet weer af. Na de wandeling 

op dag 5, steil omhoog naar het prachtig gelegen dorpje 

Treviso, worden we naar het logies in Arenas de Cabrales 

gebracht.
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22 tot 31 augustus ’12 (10 d.)
Reisnr. 12ES144  Prijs ¤ 1490
Niveau: SS tot SSS. Wandelingen van 3,5 tot 5,5 uur met hoogteverschillen van max. 800 m stijgen tot 1050 m dalen. Je hebt best geen hoogtevrees. Klimaat: Meestal warm overdag en koud ’s nachts. Onweer en mist mogelijk.

Vervoer: Privé- en openbaar vervoer.Logies: Comfortabel hotel (4x) en charmant pension (5x).
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Wim Claes, die de reis al begeleidde.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, BTW.
Voorschot: 30% van de reissom.
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naderen Galicië en de dorre vlaktes en ruige bergen van 

León maken plaats voor beboste hellingen, bebloemde 

weiden en vruchtbare boomgaarden. De Oceaan laat 

zich hier voelen en brengt koelte en ook af en toe regen. 

Spoedig komen we aan in O Cebreiro. Dit als nationaal 

monument geklasseerd Keltisch dorp vormt het hoogst-

gelegen punt van de tocht.

dag 7-12: Vanaf nu trekken we in stevige dagtrajec-

ten door het lieflijke, groene Galicië. Het is hier minder 

warm en de invloed van de zee laat zich voelen. We 

wandelen door welvarende dorpen en gezellige stadjes 

zoals Triacastela en Sarria. Het oude stadje Portomarín 

is bijzonder: het werd door de rivier overspoeld en later 

weer hogerop herbouwd. De twee langste trajecten, 

van Palas do Rei via Arzua naar Labacolla, zijn – omwille 

van de vele eucalyptusbomen – een streling voor oog en 

neus. 

dag 13-15: In Labacolla wassen we het stof van ons 

lichaam. Even verder, op de Berg van Vreugde, zien we 

het voor ons liggen: Santiago de Compostela. Het doel 

is bereikt! Door de Puerta del Camino lopen we richting 

kathedraal. Je bent pelgrim te Santiago. 

Dit laatste stuk van de pelgrimsweg is voor ons het meest bekende. Met verschillende aan-
looproutes doorheen Frankrijk, start de ‘Camino Frances’ aan de Frans-Spaanse grens om 
vervolgens helemaal westwaarts naar Santiago te lopen. Wij volgen het laatste deel van dit 
Franse pad, van Astorga tot Santiago door de provincies León en Galicië. Van de drukte op 
dit bekende stuk hebben we weinig last gezien we bewust kiezen voor klein en authentiek 
logies. 

Pelgrims naar 
Santiago de Compostela

dag 1-3: Onze startplaats is Astorga, een stadje in de 

Spaanse provincie León. Tijdens de eerste helft van de 

voettocht is er weinig schaduw en kan het ’s middags heet 

zijn. We staan dus vroeg op en pauzeren regelmatig. Het 

landschap is dor en uitgebleekt door de zomerzon en de 

dorpen leiden een stil, soezend bestaan. Ooit waren ze 

volledig uitgestorven, maar dankzij de heropbloei van de 

pelgrimsroute komen ze weer tot leven. ’s Avonds worden 

we verwacht in Rabanal, een mooi dorpje met geplaveide 

straten. De derde dag, op weg naar Riego de Ambros, pas-

seren we op 1490 meter hoogte het beroemde ijzeren 

kruis. Hier voegen we traditiegetrouw een kei of steen 

toe aan de berg die er reeds ligt. 

dag 4-6: Op dag 4 wacht ons een prachtige trip langs 

eeuwenoude kastanjebomen naar Molinaseca en verder 

richting Ponferrada. Om een stuk langs de drukkere 

weg te vermijden, nemen we van hieruit een stukje de 

bus (naar Cacabelos en te voet verder tot Villafranca). 

De voormiddag van dag 5 is vrij voor bezoek of om te 

zwemmen. In de namiddag zetten we onze tocht verder. 

Eerst gaat het flink omhoog door velden en bossen, dan 

steek je de pas over en daal je af naar Trabadelo. We 
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1 tot 15 september ’12 (15 d.)

Reisnr. 12ES147 Prijs ¤ 1490

Niveau: SS tot SSS. 250 km in 12 dagen. De 

hoogteverschillen zijn relatief gering; toch is 

het terrein zelden vlak. Meestal goede paden en 

landwegen, soms asfaltwegen. Indien je zelf je 

bagage draagt, wordt de reis een stuk zwaarder.

Klimaat: Warm tot heet. Neerslag en onweer zijn 

niet uitgesloten.

Vervoer: Trein en bus.

Logies: Eenvoudige tot goede hotels en pensions, 

vaak gemeenschappelijk sanitair. 

Bagage: Zelf dragen of bagagevervoer.

Begeleiding: Jan De Proft, vertrouwd met deze 

pelgrimsroute.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, luchthaventaksen, trein 

Madrid-Astorga, logies, maaltijden, transfers, 

begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. bagagevervoer (¤ 60 à 70, 

prijs onder voorbehoud; ter plaatse te betalen).

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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De Maestrazgo is een prachtige, bij ons vrijwel onbekende bergstreek in het Spaanse bin-
nenland, met toppen tot 1700 m. Omwille van de relatieve ontoegankelijkheid van dit 
gebied is het landelijk karakter en het historisch erfgoed zeer goed bewaard gebleven. Deze 
regio is dunbevolkt, want de natuur is er hard, ongerept en sober. Vanuit logiesplaatsen in 
sfeervolle middeleeuwse dorpen verkennen we deze ruige natuur. 

Het onherbergzame  
Maestrazgo-gebergte

drukke pleinen en dito terrasjes, wel gastvrije oasetjes 

van rust en natuur in zijn puurste vorm. Ignacio kent 

de streek als zijn broekzak en belooft heel wat boei-

ende ontdekkingen! Onze eerste overnachtingsplaats 

is Molinos, gelegen aan het San Nicolas-ravijn, met de 

nabijgelegen kristalgrotten. Hier begint op dag 2 de vijf-

daagse tocht, die ons naar het dorpje Ejulve brengt. Van 

daar brengt een korte transfer ons naar Montoro voor 

de overnachting.

dag 3-8: We bewonderen Los Organos de Montoro, 

grillige rotswanden die lijken op reusachtige orgelpij-

pen, een prachtig natuurfenomeen veroorzaakt door 

erosie. Het derde traject brengt ons in Pitarque en leidt 

door kloven en bosgebied om te eindigen hoog boven 

de vallei van de Pitarque-rivier. Vlakbij ligt de bron 

van de Pitarque en misschien kunnen we ons daar wat 

gaan verfrissen. Op dag 5 overnachten we in het hoog-

ste dorp op onze route, het indrukwekkend gelegen La 

Cañada de Benatanduz (1420 m). Hier wonen nog amper 

60 mensen. Via het lieflijke Fortanete wandelen we naar 

het ommuurde Cantavieja, wellicht het allermooiste 

dorp van de reis. Na de wandeling naar Mirambel op dag 

7 hebben we tijd om Cantavieja te bezoeken. Op dag 8 

vliegen we terug naar huis. 

dag 1-2: We ontmoeten onze Spaanse gids Ignacio 

en rijden de Maestrazgo binnen. Zoals we tijdens onze 

tocht zullen merken, lopen de kleine, strategisch gele-

gen bergdorpjes stilaan leeg. Je vindt hier dus geen 
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8 tot 15 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES050 Prijs ¤ 1180

6 tot 13 oktober ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES186 Prijs ¤ 1180
Niveau: SS. Vaak rotsachtige paden en flinke hoogteverschillen. De wandeling op dag 6 neigt zeker naar SSS. 

Klimaat: Meestal aangenaam wandelweer met frisse avonden en koude nachten. Neerslag mogelijk.
Vervoer: Lijn- en minibus.
Logies: Eenvoudige maar authentieke en gerieflijke pensions.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: EIgnacio Teres, Engelssprekende Spanjaard die de streek goed kent.

Deelnemers: Min. 8 – max. 10.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers volgens programma, bagagevervoer, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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tepunt van deze wandeling vormen de Peñas del Tesoro, 

een rotsformatie waarop ooievaars broeden. We hopen 

arenden, tapuiten en allerlei watervogels te kunnen 

waarnemen. Op dag 5 rijden we na het ontbijt naar 

Cáceres, waarvan het oude centrum door de Unesco tot 

Werelderfgoed is uitgeroepen. Op de terugweg houden 

we halt bij het meer van Guadiloba om dwergsternen en 

vorkstaartplevieren te bewonderen.

dag 6-8: Nog voor de zon opkomt, kunnen de vroege 

vogels op dag 6 mee naar de vlakte van Santa Marta 

de Magasca. Niet alleen baltsen hier de grote trappen, 

maar bovendien biedt de zonsopgang hier een onverge-

telijk schouwspel. Tijdens de dagwandeling in het berg-

gebied rond Cabanas del Castillo, lopen we een grote 

kans om de havik-, slangen- en dwergarend te zien. Op 

de terugweg houden we halt aan de Romeinse brug over 

de Río Almonte en enkele vervallen watermolens. We 

sluiten af in Guadalupe, in de bergen van Las Villuercas, 

en vooral bekend om zijn indrukwekkend Santa María-

klooster, waarvan de oorsprong teruggaat tot eind 13de 

eeuw.

In het zuidwesten van Spanje, tegen Por-
tugal aan, ligt de Extremadura, het dunst-
bevolkte gebied van Spanje. De natuurlijke 
grenzen worden gevormd door twee bergke-
tens. Voeg daar de desolate, haast onher-
bergzame vlakten, valleien, bossen en step-
pe aan toe en je weet meteen waarom de 
Extremadura van een hoog landschappelijk 
en natuurlijk gehalte is én een toevluchts-
oord is voor heel wat vogels en zoogdieren. 
Tijdens deze reis wordt dan ook heel wat tijd 
besteed aan observatie.

Natuurreis in  
Extremadura

dag 1-3: Vanuit Madrid rijden we naar onze verblijf-

plaats: Trujillo, geboorteplaats van conquistador Pisar-

ro. Een eerste wandeling gaat doorheen het oude stads-

gedeelte en langs de wallen, waarbij gewezen wordt op 

de kolonies kleine torenvalken, vale gierzwaluwen en 

ooievaars op de monumentale gebouwen. ’s Anderen-

daags begeven we ons naar het natuurpark Montfraguë, 

waar de begeleider ons naar de beste plaatsen brengt 

om tientallen vogelsoorten in alle rust te kunnen bekij-

ken. Tijdens deze eerste dagtocht worden we ingewijd 

in de geheimen van de lokale fauna en flora en wande-

len we o.a. langs de beroemde gierenrots, met zijn vale 

gieren, aasgieren, steenarenden, slechtvalken, zwarte 

ooievaars. Ook de volgende dag brengen we door in 

Montfraguë. We wandelen door een onaangetast land-

schap van vnl. kurk- en steeneiken en krijgen enkele 

giersoorten, wielewalen, boomleeuweriken en, met een 

beetje geluk, een exemplaar van de Spaanse konings-

arend te zien. 

dag 4-5: Een dagtocht doorheen het gebied Los Bar-

ruecos staat vervolgens op het programma. Het hoog-
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5 tot 12 mei ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES059 Prijs ¤ 1270

Niveau: S.De wandelingen zijn gemakkelijk en 

staan in functie van het observeren van vogels en 

van de culturele bezoeken. Soms een steile, maar 

korte klim.

Klimaat: Warm overdag. Regen beperkt mogelijk.

Vervoer: Eigen minibus.

Logies: Mooi, tot hotel verbouwd bisschoppelijk 

paleis.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 6 – max. 8.

Begeleiding: Paul Peeters, natuurgids die deze 

reis al begeleidde.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Deze reis neemt je mee naar het kloppend hart van Andaloesië, gevormd door de driehoek 
Málaga, Granada en Córdoba. We bezoeken uitgebreid de twee grote cultuursteden. Tus-
sendoor zoeken we het afwisselende, kleurrijke platteland op en maken we mooie wande-
lingen tussen bergen en rotsformaties, wijn- en olijfgaarden. 

Culturele wandelreis  
in Centraal-Andaloesië

dag 1-2: We begeven ons onmiddellijk naar de regio 

Axarquía. Vanuit het dorp Canillas de Albaida maken 

we twee wandelingen doorheen het ruige Almijara-

gebergte met zijn diepe kloven. Het contrast tussen 

de nabije Costa del Sol en dit eenzame berglandschap, 

waarvan de hoogste top tot 2065 m reikt, is onwezenlijk.

dag 3-5: Na nog een halve-dagwandeling doorheen 

een kloof, begeven we ons weer naar de bewoonde 

wereld. We dompelen ons 2 dagen onder in de rijke 

geschiedenis van Granada: het indrukwekkende Alham-

bra, El Generalife en het Albaycín... In de loop van de 

namiddag van dag 5 rijden we naar Los Villares.

dag 6-7: De volgende twee dagen verkennen we 

het natuurpark van de Sierras Subbéticas, halfweg tus-

sen Córdoba en Granada. Hier vind je de typische mooi 

gevormde kalkrotsen, vol kloven en grotten en de hel-

lingen, beplant met uitgestrekte olijfboomgaarden. 

Vanuit een afgelegen landgoed (‘cortijo’) wandelen we 

eerst door het indrukwekkende middelgebergte aan de 

zuidkant van het park. De volgende dag maken we een 

doorsteek naar Zuheros, in het noorden, doorheen een 

karakteristiek landschap met weiden en oude steenei-

kenbossen en op het laatst een diep ingesneden kloof. 

Na de wandeling nemen we de lijnbus naar Córdoba. 

dag 8-9: Uitgebreid bezoek aan Córdoba.

dag 10: Vlucht naar Brussel. 
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5 tot 14 april ’12 (10 d.)
Reisnr. 12ES033 Prijs ¤ 1320

9 tot 18 november ’12 (10 d.)
Reisnr. 12ES223 Prijs ¤ 1320
Niveau: S tot SS. Wandelingen, afgewisseld met culturele bezoeken. De wandelingen op dag 2, 3 en 6 zijn SS, die op dag 7 is S.

Klimaat: Vaak aangenaam wandelweer. Neerslag mogelijk.
Vervoer: (Lijn)bus, taxi en trein
Logies: Eenvoudig hostal in Canillas, hotel in Granada, eenvoudige ‘cortijo’ in Los Villares, sfeervol hostal in Córdoba.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Ilse Darras (reis 1) en Kris Vanloo  (reis 2), die de reis al begeleidden.

Deelnemers: Min. 7 – max. 12.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers volgens programma, begeleiding, inkomgeld + gids + audiofoon Alhambra, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Het fascinerende Granada is het vertrekpunt van deze reis door de geïsoleerde Alpujarra. 
Deze karaktervolle streek ligt tussen de Sierra Nevada en de Middellandse Zee. Witte dor-
pen, mooie paden, een gevarieerde natuur: puur genieten op onze wandelreis door het 
oosten van Andaloesië. 

Lente in de Alpujarra

achtige ‘Poqueira’ naar de zachtere en meer beschutte 

‘Tahá’. Via het pittoreske dorpje Atalbeitar wandelen we  

naar één van de bekoorlijkste plaatsen van de streek: 

La Mezquita. Het laatste traject brengt ons naar het 

prachtige Trevélez, het hoogstgelegen dorp van Spanje 

(1500 m) aan de voet van de Mulhacén. 

Dag 1-2: We brengen een bezoek aan indrukwekkend 

Granada: het Alhambra, El Generalife en het Albaycín... 

In de vooravond van de tweede dag worden we naar 

Lanjarón gebracht, een oud kuuroord en poort van de 

Alpujarra. 

dag 3-5: Over smalle weggetjes en bredere (ezels)

paden stappen we langsheen de zuidelijke uitlopers van 

de Sierra Nevada. Onze route is bezaaid met schilder-

achtige dorpen. De natuur is gevarieerd: we doorkruisen 

ruwe landschappen en kloven met kastanjebomen en 

populieren en lieflijke valleien met subtropische fruit-

soorten. Vanuit de vallei van Lanjarón maken we een 

lusvormige klim naar de vallei van Cáñar vanwaar je een 

goed zicht hebt op de ’vega‘ (vlakte), en naar Soportújar. 

Een pittige afdaling leidt naar Pampaneira, het laagst 

gelegen dorp van de bekende Poqueira-vallei. Op de 

‘driebruggenwandeling’ dringen we deze vallei al klim-

mend en dalend dieper binnen. Onderweg geniet je van 

het zicht op de hoogste toppen van de Sierra Nevada 

– de Mulhacén en de Veleta.

dag 6-8: Vanuit Capileira trekken we via Bubión 

over de kam naar de zeer mooie vallei waar de laatste 

witte dorpen van de Hoge Alpujarra liggen. Stilaan zien 

we het landschap veranderen: van de ruwe en berg-
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20 tot 27 mei ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES069 Prijs ¤ 1050

Niveau: SS. 3 dagtochten van ca. 5 u., 1 dag 6,5 u. 

en 1 dag 8 u. (echter met optioneel gedeelte). 

Voortdurend stijgen en dalen.

Klimaat: Meestal warm en zonnig, frisser naarmate 

je hoger gaat. Neerslag mogelijk.

Vervoer: Overwegend minibus.

Logies: Hotel en pension.

Bagage: Wordt vervoerd.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, bagagevervoer, inkomgeld Alhambra, 

begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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We verkennen het Tramuntanagebergte, 
een ronduit schitterend wandelgebied, met 
slaperige dorpjes en wilde rotskusten, pano-
ramische toppen en diepe kloven, waar ber-
gen en zee op verbazingwekkende wijze in 
mekaar overgaan. 

Mallorca: het Tramuntanagebergte
bij het mooie bergdorp Valdemossa. De stevige tocht 

naar de Coll de l’Offre, gevolgd door de afdaling naar 

Sóller over het 16de-eeuwse bedevaartspad ‘Camí d’es 

Barranc’, loopt door prachtig en afwisselend landschap. 

En natuurlijk maken we de mooiste kustwandeling op 

Mallorca: van de Mirador de Ses Barques, een uitzicht-

punt, naar Sa Calobra en naar de baai van de Torrente de 

Pareis, van waar we per catamaran terugvaren naar het 

haventje Port de Sóller. 

dag 5: Vandaag doen we het rustig aan met een wan-

deling door olijfboomgaarden en sinaasappelplantages 

naar Port de Sóller of vanuit het kunstenaarsdorp Deiá 

langs de kust en over de Cami de Castello tot Sóller. 

’s Avonds begeven we ons naar het klooster van Lluc, 

gelegen in een contrastvol landschap van grillige bergen 

en groenbeboste valleien. 

dag 1-4: Na aankomst in Palma reizen we naar Sóller,  

een pittoresk en aangenaam stadje met een rijke 

geschiedenis in het westen van het eiland. Het dal van 

Sóller is één grote tuin: citrusplantages, uitgestrekte 

groentenvelden en olijf- en amandelbomen, omringd 

door bossen. Hier is het pas écht lente. Zo wandelen we 

over het ruiterpad Cami de s’Arxiduc, met facultatieve 

klim naar de Puig des Teix (1062 m) en met tussenstop 

dag 6-8: Door een afwisselend decor van heuvels, 

beekbeddingen en dalen stappen we van Embalse de 

Cuber naar Lluc. Een zwaarder alternatief is de luswan-

deling over de top van de Puig Tomir (1103 m). Dag 7 is 

een letterlijk ‘hoogtepunt’, met de beklimming van de 

Puig de Masanella (1367 m), de hoogst toegankelijke 

top van Mallorca: je hebt er een prachtig uitzicht over 

het hele eiland. 
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1 tot 8 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES042 Prijs ¤ 1190
Niveau: SS. Dagtochten van 2 tot 6,5 uur, meestal over rotspaden. Sommige (facultatieve) gedeelten zijn SSS met behoorlijke hoogteverschillen. Je hebt best geen hoogtevrees.

Klimaat: Meestal aangenaam voorjaarsweer met dagtemperaturen van 15° en minder in de bergen (soms vrij winderig en laaghangend wolkendek) tot 25° aan zee.
Vervoer: Openbaar en privé-vervoer.Logies: Familiaal pension in Sóller en eenvoudig klooster te Lluc.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleider: Willy Stoelzaet, die deze reis al begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30 % van de reissom.

Spanje
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Tenerife is het grootste en ongetwijfeld bekendste van de Canarische Eilanden. Maar eens je 
de drukbevolkte stranden de rug toekeert, kom je terecht in een afwisselende natuur waarin 
het heerlijk wandelen is. Behalve de subtropische Anaga en de woestijnachtige Teno, twee 
steile gebergten in het noordelijke deel van Tenerife, ontdekken we het vulkaanlandschap 
van de Teide en klimmen we bij dag en dauw naar deze hoogste top van het eiland én van 
heel Spanje.

Tenerife

dag 1-2: We starten onze reis in het natuurpark 

van het noordoostelijke schiereiland Anaga. Op dag 2 

maken we een dagtocht in dit sterk geërodeerde en 

weelderig begroeide massief met diepe kloven, talloze 

plantages en verlaten strandjes (waar je, bij warm weer, 

kan zwemmen).

dag 3-4: Transfer naar het kleine dorpje Portelas in 

het Tenogebergte. Vandaag en morgen verkennen we 

de strakke lijnen van deze vulkanische massa, waar de 

hoog gespleten dalen en hellende plateaus omhuld 

worden door zachte aardekleuren. 

dag 5-8: We rijden naar de Parador Nacional op 

2000 m, waar we de klim naar de top aanvatten van de 

3718 m-hoge vulkaan Teide. We houden halt voor een 

korte nachtrust en koken ons eigen potje in de refugio 

op 3264 m. In het holst van de nacht vertrekken we, 

gewapend met zaklampen, naar de top. In een wereld 

van rust en verlatenheid wachten we de zonsopgang af; 

de drukke badplaatsen lijken verder weg dan ooit... Bij 

helder weer heb je een prachtig zicht over de hele groep 

Canarische Eilanden. We dalen weer af tot 2000 m en 

wandelen naar Vilaflor. Op dag 7 maken we nog een dag-

tocht vanuit dit hoogst gelegen dorp van Tenerife.
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17 tot 24 maart ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES012  Prijs ¤ 940

29 sept. tot 6 okt. ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES181 Prijs ¤ 970

Niveau: SSS. Dagtochten van 4 tot 8 uur met 

flinke hoogteverschillen (tot 1400 m). Soms 

moeilijk begaanbare paden met losse steentjes.

Klimaat: Het ganse jaar door zachte temperaturen. 

Regen is mogelijk en in het gebergte kan het koud 

en winderig zijn.

Vervoer: Plaatselijke transfers met openbaar 

vervoer. 1x taxi.

Logies: Eenvoudige wandelherberg met 

meerpersoonskamers (4x) en refugio met 

slaapzaal (1x, lakenzak nodig), telkens met 

gemeenschappelijk sanitair. Pension met privé-

sanitair (1x).

Bagage: Enkel dagrugzakje, behalve dag 5-6: 

beperkte bagage + voeding voor 1 nacht zelf te 

dragen.

Begeleiding: Steven Vandenheuvel, een Vlaming 

die op de Canarische Eilanden woont.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, begeleiding, bagagevervoer, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30 % van de reissom.

Spanje
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Een ruige natuur die niet zozeer de strandliefhebber, maar wel de wandelaar aantrekt; dat 
is La Gomera. Het eiland is gelegen ten zuidwesten van Tenerife. De bergflanken storten er 
steil de zee in en zo’n veertig diepe ‘barrancos’ (ravijnen), ontstaan door eeuwen van erosie, 
doorklieven het eiland. De wandelingen leiden ons van groene bossen naar valleien bezaaid 
met bananen- en avocadoplantages, over rotsachtige bergpaden en naar verlaten stranden. 
De plantengroei is afwisselend, uitbundig én apart.

De ruige natuur van 
La Gomera

dag 5-7: Op dag 5 nemen we onze intrek in een sym-

pathiek berghotelletje in Chipude, aan de voet van de 

Fortaleza, de heilige tafelberg van de Guanches (de oor-

spronkelijke bewoners van de archipel. De liefhebbers 

kunnen de Fortaleza beklimmen. De volgende dag wan-

delen we naar Valle Gran Rey aan de kust, door een val-

lei die sterk aan een canyon doet denken en waarvan de 

terrassen op de hellingen overvloedig begroeid zijn met 

palmbomen. Onze laatste wandeling voert ons door het 

onherbergzame noordwesten vanaf het dorp Las Hayas 

door het laurierbos en later dorre rotsen naar de kapel-

len van Santa Clara en OLV van Coromoto tot aan het 

prachtige uitzichtpunt Buenavista. 

dag 1-2: Aangekomen op Tenerife nemen we de ferry 

naar San Sebastian de la Gomera, waar we 4 nachten 

logeren. Meteen wanneer je La Gomera met de boot 

nadert, zie je dat het bestaat uit een uit zee oprijzende 

vulkaan: de Garajonay (1478 m). De eerste wandeling 

brengt ons van de Roque del Sombrero en de Roque del 

Magro via nog weinig betreden paden tot aan de Playa 

del Guanches (met zwemgelegenheid). 

dag 3-4: Vanaf de Alto (hoogvlakte) de Garajonay 

– met al dan niet eerst een wandeling naar de gelijkna-

mige top – stappen we naar het dorpje El Cedro, temid-

den van een authentiek laurierbos. Heel het centrale 

hoogland van La Gomera is een door Unesco beschermd 

natuurgebied. Vervolgens dalen we, vaak nogal steil, af 

tot Hermigua aan de noordkust. Schitterende vegetatie 

en terras bouw vormen een indrukwekkend landschap 

tijdens deze prachtige wandeling. Op dag 4 klimmen we 

zeer geleidelijk van het gehuchtje El Rumbazo doorheen 

de spectaculaire Barranco de Guarimiar naar de voet 

van de Roque Agando, een 200 m-hoge vulkanische 

schoorsteen. 
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8 tot 15 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES053 Prijs ¤ 1190
Niveau: SS. Omwille van lange en soms lastige afdalingen neigen enkele wandelingen naar SSS.Klimaat: Zachte dagtemperaturen. Regen mogelijk. Op eenzelfde moment kan het zonnig warm zijn aan de kust en mistig koud op de hoogtes.

Logies: Eenvoudige, doch comfortabele hotels.Vervoer: Privé-vervoer.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Jago Mulder, die deze reis al begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, transfers, maaltijden, begeleiding, bagagevervoer, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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Gran Canaria heeft een aangenaam klimaat en mooie stranden. Wie echter de moeite 
neemt om het dunbevolkte binnenland in te trekken, ontdekt een gevarieerd berglandschap 
met onaangetaste witte dorpen en eeuwenoude tradities. Onze wandelingen situeren zich 
grotendeels in het west- en noordwestelijke gedeelte van het eiland, een Unesco biosfeer-
reservaat. 

Gran Canaria

dag 5: We nemen de bus naar het tweede logies in 

Puerto de las Nieves, een vissers haven met een klein 

keien strand aan de ruwe rotskust. In Agaete, een paar 

kilometer vóór Puerto de las Nieves, vertrekken we voor 

een korte tocht naar het donkere lavastrand van Playa 

de Guayedra.

dag 6-8: Op de – regenrijkere – noordhellingen 

van het eiland tref je een groener landschap van wei-

den, loof- en naaldbossen. De pittige tocht op dag 6 

brengt ons hoog tussen de Canarische dennen van het 

natuurpark van Tamadaba. Hier geniet je van prachtige 

zichten op de westkust. De afsluitende kamwandeling 

van Artenara naar Acusa laat ons kennis maken met de 

typische holwoningen van de Gaunchen, de oorspron-

kelijke bewoners van het eiland. 

dag 1-4: We verkennen het centrale en zuidelijke 

binnenland. Het gebergte, dat een groot deel van Gran 

Canaria beslaat, wordt doorkliefd door diepe ’barran-

cos‘ (canyons) die stervormig vanuit de ’cumbre‘ of het 

centrale zadel naar zee toelopen. Deze cumbre is een 

landschap van ruige, kale rotsen en kraters van uitge-

doofde vulkanen. Tijdens onze wandelingen krijgen we 

indrukwekkende panorama’s te zien, zoals de verre top 

van de Teide op het naburige Tenerife. Elders toverde 

de zon het landschap om tot een bizar woestijngebied 

en leiden desolate canyons ons naar diepblauwe meren. 

Zowel het uitstapje naar de Dunas de Las Palomas 

(dag 3) als de spectaculaire omgeving van de Roque 

Nublo (dag 4) leveren grandioos fotomateriaal op.
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18 tot 25 november ’12 (8 d.)

Reisnr. 12ES229 Prijs ¤ 990

Niveau: SS tot SSS. Stevige dagtochten van  

5 tot 7 uur met grote hoogteverschillen 

over meestal goede tot zeer goede paden. 

De (facultatieve) tocht op dag 6 neigt naar 

(hoogteverschil 1000 m stijgen en dalen).

Klimaat: Het ganse jaar door zachte temperaturen, 

vaak meer dan 20°. In het zuiden is het warmer 

en droger. Regen mogelijk, voornamelijk in het 

noorden. In het gebergte kan het koud en winderig 

zijn.

Vervoer: Minibus en lijnbus.

Logies: Comfortabele hotels.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Luc Van Pottelberghe, die de reis al 

begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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In de westelijke uithoek van de Canarische eilanden ligt La Palma, een klein, vulkanisch 
eiland dat bijna loodrecht uit zee oprijst. Het heeft een bergachtige, weelderige en erg 
diverse natuur en ervaren wandelaars noemen het zelfs hét mooiste Canarische eiland. 

La Palma

dag 5: Vandaag begeven we ons naar het hart van 

het eiland: de beschermde ‘Caldera de Taburiente’, 

een immens diep keteldal omgeven door indrukwek-

kende bergwanden. De toppen die het omringen reiken 

tot boven 2400 m. Je wordt ondergedompeld in de 

geheimzinnige sfeer van deze krater met zijn typische 

vegetatie, talrijke waterbronnen, prehistorische heilig-

dommen en unieke ontstaansgeschiedenis. In de bed-

ding van de Barranco de las Angustias bewonderen we 

het kleurenspel van de ‘Cascada Colorada’. 

dag 6-7: Ontdekking van de vulkaanroute in het zui-

den: een gebied met kraters, kale toppen en gestolde 

lavastromen, opgefleurd door het groen van de pijn-

bomen. De Teneguía barstte uit in 1971 en hier word 

je zelfs nu nog lichtjes bevangen door de warmte en de 

zwaveldampen. Terugkeer naar hoofdplaats Santa Cruz 

in de namiddag van dag 7.

dag 8: Reis huiswaarts. 

dag 1-2: Lijnvlucht naar Tenerife en snelboot naar La 

Palma, of chartervlucht naar La Palma. Zowel in hoofd-

plaats Santa Cruz als op het platteland word je getrof-

fen door de verbazingwekkende authenticiteit van de 

huizen: prachtige bouwwerken met houten galerijen en 

balkons, kunstig gebeitelde voordeuren en hoge ramen 

met smeedijzeren hekken. ’s Anderendaags wandelen 

we vanuit San Bartolomé door een dicht laurierbos 

(Unesco World Heritage Site) en langs de kustlijn naar 

San Andres, één van de mooiste dorpjes op het eiland.

dag 3-4: In Barlovento starten we een klovenwan-

deling, langs de steile groene kusten van het ruige 

noorden en met een fantastisch uitzicht over de Atlan-

tische Oceaan, naar Franceses. Op dag 4 geniet je van 

prachtige uitzichten tijdens een wandeling van onder 

het hoogste punt van het eiland, de Pico de las Nieves 

en over de centrale bergkam naar beneden tot bij het 

kleine heiligdom Virgén del Pino. Van daar worden we 

naar ons logies in Los Llanos gebracht.
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17 tot 24 februari ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES021 Prijs ¤ 1150

20 tot 27 oktober ’12 (8 d.)
Reisnr. 12ES199 Prijs ¤ 1080 
Niveau: Soms SS, vaak SSS. Dagtochten van 4 tot 7 uur met flinke hoogteverschillen (tot 700 m stijgen en dalen).

Klimaat: Meestal zacht tot warm overdag, hoewel wisselvallig weer en regen ook mogelijk zijn, zeker in het noorden. In het zuiden is het warmer en droger dan elders. In het gebergte kan het fris tot koud en winderig zijn.
Vervoer: Privé- en openbaar vervoer.Logies : Appartement (2x), hotel (3x), pension  (2x, waarvan 1x met zeer beperkt sanitair).Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Steven Vandenheuvel, een Vlaming die op La Palma woont.
Deelnemers: Min. 7 – max. 12.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Spanje
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kennen de echte volkswijken, trappen en steegjes op en 

neer, de bekende Cais da Ribeira en de kadeweg waarop 

het vaak markt is. Misschien kunnen we een portwijntje 

gaan proeven in een van de bekende kelders. 

In het noorden van Portugal, op de grens met Spanje, ligt de groene 
Minho-streek. Je wandelt er in een heuvelend landschap, met een 
aangenaam klimaat dat zelden te heet wordt. Wij verkennen hier 
uitgebreid het prachtige natuurpark van de Peneda Gerês. We star-
ten en eindigen in een prachtige cultuurstad met faam: Porto. 

Op verkenning in de 
Minho en Peneda Gerês

dag 1-5: Na aankomst in Porto reizen we op dag 2 door 

naar Soajo. Dit authentiek bergdorp in het Nationaal 

Park van Peneda Gerês ligt niet ver van de Spaanse grens. 

Van hieruit maken we 3 dagtochten in de omringende 

bergen van de Serra do Soajo, doorsneden van talloze 

riviertjes en met meertjes en hier en daar een waterval. 

De paden bestaan nog uit grote granietblokken en we 

lopen over eeuwenoude bruggetjes. Op nieuwe kaarten 

worden deze vaak niet meer aangebracht waardoor ze 

tot verdwijning zijn gedoemd. Onze trajecten zijn dan 

ook vaak wat avontuurlijk en overgroeid met bramen, 

varens, brem. Soms klauteren we over een omgevallen 

boom, maar dat is de prijs die we graag betalen om dit 

prachtige gebied te kunnen ontdekken. 

dag 6-9: Vanuit Soajo trekken we naar het bede-

vaartsoord Nostra Senhora de Penedes, temidden van 

het Nationaal Park. De volgende dag begeven we ons 

naar het logies in het traditionele dorpje Castro Labo-

reiro, gelegen op 950 m. Een pittige wandeling voert 

naar Lamas de Mouro over een Oudromeins pad met 

bloemen, baardmossen en hier en daar een bron of beek. 

Een volgende tocht leidt ons via verschillende zomer-

dorpen naar de wondermooie Ponte Romano. 

dag 10-11: We sluiten af met een bezoek aan Porto, 

gebouwd tegen de helling langs de Douro-rivier. We ver-
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23 juli tot 2 augustus ’12 (11 d.)

Reisnr. 12PT120 Prijs ¤ 1190

21 sept. tot 1 okt. ’12 (11 d.)

Reisnr. 12PT173 Prijs ¤ 1190

Niveau: SS. De paden zijn soms slecht 

onderhouden en overwoekerd. 

Klimaat: Vrij zacht klimaat met gemiddelde 

dagtemperatuur van 25°. Bewolking, mist en/of 

regen mogelijk.

Logies: Hotels/pensions (6x) en comfortabele 

dorpswoningen (4x).

Vervoer: Privé-busje, taxi’s en openbaar vervoer. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Portugalbegeleiders  

Leen De Keijser (reis 1) en Liliane Gepts (reis 2).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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Deze reis brengt je naar de authentieke dorpen en landschappen van het Portugese bin-
nenland, waar het leven op z’n eigen, rustig ritme zijn gang gaat. We maken dagtochten 
in drie lage bergmassieven of in de uitlopers ervan. Bovendien bezoeken we de prachtige 
universiteitsstad Coimbra en in de 14-daagse reis ook de wereldstad Lissabon.

Dorpen en bergen  
in het hart van Portugal

dag 9-11: De transfer naar Manteigas op dag 9 neemt 

zowat een hele dag in beslag, met onderweg culturele 

stops en tochtjes bij diverse watervallen. Ons laatste 

hotel ligt in het hartje van de Serra da Estrela. Hier tref 

je Portugals hoogste toppen (1990 m), uitgestrekte 

wouden, grazige weiden en, eens boven de boomgrens, 

een intrigerend maanlandschap van kale granietrotsen. 

We maken er pittige wandelingen waarbij grotere hoog-

teverschillen dienen te worden overbrugd, maar die tot 

de mooiste van de hele reis behoren

dag 12-14: We eindigen de reis in Lissabon. Net als 

Rome is de stad op zeven heuvels gebouwd en de ontel-

bare historische gebouwen en monumenten herinneren 

aan de tijd dat Portugal een wereldmacht was. 

Programma 10 dagen
dag 1-2: Vlucht op Porto en onmiddellijk door naar 

Coimbra. Bezoek aan Coimbra.

dag 3-4: Lousã. Idem als in 14-daags programma, 

maar 1 wandeling minder.

dag 5-6: Arganil. Idem als in 14-daags programma, 

maar 1 wandeling minder.

dag 7-9: Manteigas. Idem als in 14-daags programma.

dag 10: Transfer naar Lissabon en vlucht naar huis.

Programma 14 dagen
dag 1-2: Na aankomst in Porto reizen we meteen 

door naar Coimbra. Het is prettig wandelen door de pit-

toreske binnenstad met haar smalle straatjes, witte hui-

zen, talrijke trappen en trapjes, het oude universiteits-

complex en indrukwekkende historische gebouwen. 

dag 3-5: We begeven ons naar Lousã, aan de voet van 

het gelijknamige gebergte. De toppen van dit zacht-

glooiende en wellicht groenste massief reiken tot 1200 

meter. We wandelen over oude, oorspronkelijke paden 

en passeren enkele verlaten spookdorpjes. Behalve 

enkele West-Europese of Portugese stadsmensen die 

het jachtige leven van het thuisland zijn ontvlucht, 

woont hier niemand meer. Wanneer we terugkeren in 

Lousã, ligt het zwembad er uitnodigend bij.

dag 6-8: Het traject naar Arganil leggen we deels 

per wagen, deels te voet af. We rijden naar Cabreira en 

gaan te voet verder naar Gois, waar we verkoeling zoe-

ken in het natuurlijk zwembad. We rijden verder naar 

het logies in Arganil, een aangenaam bergstadje met 

een gezellige drukte. Ten westen van Arganil maken we 

natuurtochten in de Serra do Açor. Afgeronde bergtop-

pen, schaduwrijke loof- en dennenbossen wisselen af 

met zorgvuldig aangelegde terrassen en kleine dorpjes.
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1 tot 10 juni ’12 (10 d.)
Reisnr. 12PT076 Prijs ¤ 1160

5 tot 18 augustus ’12  (14 d.)
Reisnr. 12PT135 Prijs ¤ 1440
Niveau : S à SS. 1 wandeling kan een probleem zijn voor mensen met erge hoogtevrees.Klimaat: Meestal zonnig en warm tot zeer warm. Warmteonweders mogelijk. ’s Nachts koelt het sterk af in de bergen.

Vervoer: Openbaar vervoer.
Logies: Prachtig hotel in voormalig 18de-eeuws paleis met zwembad (3x/2x), pensions (7x/4x) en goed hotel (3x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Deelnemers: Min. 8 – max. 13.
Begeleiding: Kris Vanloo (reis 1) en  Bob Walbers (reis 2), die de reis al begeleidden.

Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Middagmalen in Lissabon en Coimbra.
Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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De Algarve is het zuidelijkste deel van Por-
tugal en enorm geliefd om zijn aangenaam 
klimaat, witte stranden tussen steile rots-
kusten en uitgestrekte natuurparken. We 
gaan er een week lang op verkenning, met 
als rode draad een deel van het langeaf-
standspad Via Algarviana dat leidt naar 
Cabo de Sao Vincente, het meest zuidwes-
telijke punt van Europa. 

Faro en de  
Via Algarviana

de laatste etappe van de Via Algarviana af en bereiken 

de steile rotskust van Cabo de Sao Vincente waar we aan 

drie kanten omringd zijn door de Atlantische Oceaan en 

kunnen genieten van een prachtig zicht. We staan hier 

op het uiterste zuidwestelijke punt van Europa!

dag 6-7: Onder leiding van een plaatselijke gids 

maken we twee bijkomende wandelingen in het natuur-

gebied aan de zuidwestkust van Portugal, waarbij je 

zowel de steile kusten als mooie zandstranden kan 

bewonderen. 

dag 8-9: We brengen nog wat tijd door in het oude, 

mooie havenstadje Faro dat we op dag 1 al kort hebben 

bezocht. De liefhebbers kunnen een tochtje op zee 

maken en krijgen met wat geluk enkele dolfijnen te zien.

dag 1-3: Vanuit Faro worden we op dag twee naar de 

Serra de Monchique gebracht. Hier sluiten we aan op 

de GR13 of de Via Algarviana, een 240 km lang pad dat 

de Algarve van oost naar west doorkruist en ons naar 

de Oceaan leidt. De eerste wandeldag voert ons alvast 

over de op één na hoogste top in de Algarve, de Picota 

(774 m), waarna we afdalen door een kurkeikenbos naar 

Monchique. Op dag drie trekken we van Monchique 

door een heuvelend landschap met typisch mediterrane 

begroeiing naar Marmelete. 

dag 4-5: Een lange maar niet zo moeilijke tocht leidt 

ons door bossen en open landschappen met prachtige 

vergezichten naar Vila do Bispo, een klein stadje waar 

we twee nachten doorbrengen. Van hieruit leggen we 
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5 tot 13 maart ’12 (9 d.)

Reisnr. 12PT017 Prijs ¤ 1265

1 tot 9 april ’12 (9 d.)

Reisnr. 12PT041 Prijs ¤ 1305

27 okt. tot 4 nov. ’12 (9 d.)

Reisnr. 12PT205 Prijs ¤ 1290

Niveau: S à SS.

Klimaat: Meestal zonnig en warm. Regen beperkt 

mogelijk..

Vervoer: Privé- en openbaar vervoer.

Logies: Comfortabele, kleinschalige hotels of 

appartement (2x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Begeleiding: Tjeu Tijskens (reis 1 & 2) , die deze 

reis uitwerkte en al begeleidde en Hilde Van 

Hemelrijck (reis 3), een Vlaamse die ter plaatse 

woont.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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lijk en figuurlijk het hoogtepunt van de reis. (Deze wan-

deling is enkel mogelijk bij goed weer. In geval van min-

der goed weer wandelen we langs de levada do Norte.)

dag 6: Wandeling over de Paúl da Serra (1430 m), 

een verla ten pla teau met verweerde lava velden.  

Indien het wandelpad van de Boca do Corrida langs de 

flanken van de Pico Grande tot aan de Encumeadapas 

weer open is, kan evt. deze tocht worden gedaan. De 

liefhebbers kunnen bij goed weer zelfs de Pico Grande 

(1654 m) beklimmen.

dag 7: Wandeling van Monte naar Camacha of uitge-

breid bezoek aan Funchal.

dag 8: Terugreis. 

Programma 12 dagen
In juli kan je naar Madeira voor 12 dagen. We blijven 

dan wat langer in Machico en er komt een overnach-

tingsplaats bij in het centraal gelegen Encumeada, op 

1007 m hoogte. Voor meer info verwijzen we je naar de 

website.

Op Madeira vind je net zo goed subtropische vegetatie en weelderige plantengroei, als barre 
hoogvlaktes en woeste bergpieken. Nu eens wandel je over levada’s (irrigatiekanalen waar-
langs een pad is aangelegd) of een duizelingwekkend rotspad op honderden meters boven 
de zee, dan weer over een weidse vlakte of door een lange tunnel. Een paradijs voor fitte 
wandelaars! 

Wandelparadijs Madeira

Programma 8 dagen
dag 1: Heenreis en transfer naar het hotel in Machico. 

Verkenning van Machico of, bij voldoende tijd, een eer-

ste wandeling.

dag 2: Wandeling van Maroços langs de levada do 

Caniçal naar de Boca do Risco-pas en verder naar Porto 

da Cruz. Een wandeling van contrasten en genieten van 

de ruige en trotse schoon heid van de noordkust.

dag 3: Wandeling op de uiterste oostpunt van het 

eiland, Ponta de São Lourenço met een heel ander land-

schap: halfwoestijn, kleuri ge en grillig ge vormde rots for-

maties, adem be nemende uit zich ten over noord- en zuid-

kust. (dag 2 en 3 worden mogelijk onderling gewisseld.)

dag 4: Wandeling naar de Caldeirão Verde, een 

enorm rotsketeldal en één van de mooiste plaatsen van 

Madeira. Van daar dalen we af naar het dorpje Ilha. Na 

de wandeling worden we naar Funchal gebracht, onze 

volgende verblijfplaats.

dag 5: Lange bergwande ling vanaf de top van de Pico 

do Arieiro (1818 m) naar de Pico Ruivo (1862 m), letter-
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31 maart tot 7 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12PT032 Prijs ¤ 1150

11 tot 18 mei ’12 (8 d.)
Reisnr. 12PT060 Prijs ¤ 1040

30 juli tot 10 augustus ’12 (12 d.)
Reisnr. 12PT128 Prijs ¤ 1340

3 tot 10 november ’12 (8 d.)
Reisnr. 12PT219 Prijs ¤ 1070

23 tot 30 december ’12 (8 d.)
Reisnr. 12PT239 Prijs ¤ 1170
Niveau: SS tot SSS. Dagtrajecten van 4 tot 6 uur, soms via gemakkelijke levada’s, soms moeilijker begaanbaar of langs afgronden (nooit gevaarlijk). Sommige trajecten zijn totaal ongeschikt voor mensen met hoogtevrees. Geen zware klimmen, wél soms lange afdalingen.

Klimaat: De kust heeft een subtropisch klimaat met temperaturen van gemiddeld 20°. In de bergen is het steeds enkele graden frisser. Bewolking, mist en regen het hele jaar mogelijk.
Vervoer: Minibus, lijnbus en taxi.
Logies: Verzorgde, kleinschalige pensions.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Madeirabegeleiders  Johan Bryon (reis 1), Tjeu Tijskens (reis 2),  Aster Kalogrias (reis 3), Anne Van Roy (reis 4) en  Luc Van Pottelberghe (reis 5).
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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stap per boot voor walvisobservatie. Natuurlijk is er bij 

mooi weer de optionele beklimming van de Pico zelf, de 

hoogste berg van de Azoren én van Portugal. We rijden 

tot op 1200 m hoogte; dan gaan we te voet én met een 

gids verder. Boven ben je 2350 m boven de zee en heb je 

een uitzicht over heel de centrale eilandengroep. 

dag 10-12: Via Faial vliegen we naar Flores, dat zijn 

naam wel verdiend heeft en bovendien de rust zelf is. 

Het is heel groen en ongerept, telt prachtige kraterme-

ren en baadt in een ware bloemenweelde. Als het weer 

het toelaat, kunnen de liefhebbers een bootuitstap 

naar buureiland Corvo maken.

dag 13-16: We vliegen terug naar Faial. Langs de kust 

liggen kleine dorpen, maar het binnenland is nagenoeg 

onbewoond. De aardbeving van 1998 trof vooral dit 

eiland, maar de mooie daguitstap naar de 1000 m hoge 

‘caldeira’ is weer helemaal mogelijk. Vanaf de kraterrand 

heb je een indrukwekkend panorama. Door een bloe-

menlandschap van ontelbare hortensia’s en wilde roos-

jes dalen we tenslotte af naar de Vale dos Flamengos, 

waar zich in de 15de eeuw vele Vlaamse immigranten 

vestigden. 

Van deze negen vulkanische eilanden in de Noord-Atlantische Oceaan, kozen we er vijf 
uit. Zwarte lavastranden wisselen af met begroeide bergwanden die steil in zee duiken, 
en de vruchtbare bodem brengt een weelderige natuur voort. Bovendien vind je er die 
typische sfeer die hoort bij afgelegen eilanden waar in de loop der tijden zeevaarders 
uit vele landen zijn gepasseerd. 

De Azoren

dag 1-3: We beginnen met São Miguel, 

het grootste eiland van de archipel. Meteen 

worden we ondergedompeld in de typische 

Azoren-atmosfeer: de heldere lucht met altijd 

wisselend wolkenspel, de kronkelende, smalle, bijna 

verlaten wegen, de uitbundige bloemenpracht. Het 

eiland is gezellig druk en het landschap hartveroverend. 

Uitstappen brengen ons naar Sete Cidades, een grote 

krater met daarin het Groene en Blauwe Meer en naar 

het dal van Furnas. 

dag 4-7: We vliegen naar São Jorge, dat vooral spec-

taculair is door de hoogte van de steile kust, die letter-

lijk maar ook figuurlijk adembenemende wandelingen 

mogelijk maakt. Tussen rotswand en zee hebben zich 

kleine stroken land afgezet, de zgn. ‘fajãs’, waarnaar 

men vanuit de hoogte kan afdalen. De wandelingen die 

je naar deze fajãs en langs de steile kusten maakt, beho-

ren wellicht tot de allermooiste van de reis.

dag 8-9: Pico, dat we per boot bereiken, is ruig en 

weinig toeristisch. We ondernemen de wandeling langs 

een lavastrand en langs wijngaarden – met typische 

‘verdelho’-wijndruiven – naar Santa Luzia, of een uit-
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7 tot 22 juli ’12 (16 d.)

Reisnr. 12PT093 Prijs ¤ 2390

Niveau: SS. De optionele beklimming van de Pico 

Alto is SSS.

Klimaat: Vochtig en vrij warm (gemiddelde 

dagtemperatuur 24°). Regenbuien zijn mogelijk.

Vervoer: Lijnbus, taxi, boot en lijnvluchten.

Logies: Goede hotels en ‘residenciales’.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Johan Maeck, die deze reis al 

begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. walvisobservatie (ca. 

¤ 50), evt. beklimming van de Pico (ca. ¤ 40), evt. 

bootuitstap naar Corvo.

Voorschot: 30% van de reissom.

Portugal
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Op de grens tussen West- en Oost-Europa ligt het vredige Slovenië. Hoewel ze niet zo hoog 
reiken als in Zwitserland, zijn de Alpen hier spectaculair mooi en – ook in de zomermaan-
den – heerlijk rustig. Tijdens deze reis verkennen we een onbekende uithoek van Slovenië; 
de Steiner Alpen. Deze bergketen ligt gedrapeerd rondom de berg Grintovec (2558 m) en 
bestaat uit imposante, loodrechte rotswanden en ongerepte groene valleien. Hoog in de 
bergen leeft veel wild.

De groene Alpen van Slovenië
Wandelen vanuit comfortabele boerderijen

Ceska Koca, prachtig gelegen onder enkele ontoegan-

kelijke pieken. ’s Avonds beleven we een fraai spektakel: 

het licht van de ondergaande zon dat de rotsen diep 

oranje kleurt. In de vroege ochtend van dag 5 gaan we 

op weg naar de top Ledenski vrh (2108 m). We ontdek-

ken de bijzondere flora en fauna van dit verlaten gebied 

en dalen via de waterval Rinka af in de Logarska dolina, 

een uitzonderlijk mooie en beschermde gletsjervallei. 

We verblijven hier twee nachten aan de bosrand.

dag 6-7: Op dag 6 kan je kiezen: een fietstocht 

(zonder begeleiding) op een van de gemarkeerde 

fietsroutes. Wie het wat uitdagender wil, kan met de 

begeleider naar de top van de Skarje (2141 m) stappen.  

’s Anderendaags staat een wat rustiger wandeling op 

het programma naar Robanov Kot over een bergrug die 

grotendeels bebost is maar op het hoogste punt toch 

een 360° panorama biedt. Ons volgend logies ligt in 

een vallei die gedomineerd wordt door de piek Ojstrica 

(2350 m) die vrijwel loodrecht uittorent boven de lief-

lijke weiden. 

dag 8-10: Transfer.naar de berghut Koca na Loki en 

wandeling over hooggelegen almen in de richting van 

de top Raduha. We krijgen een mooi uitzicht over alle 

pieken van Grintovec, die we al van dichterbij hebben 

gezien, en passeren een ijsgrot die de liefhebbers in 

kunnen gaan. De laatste wandeling brengt ons nog een-

maal de hoogte in (maar niet té hoog). Einddoel is Luce, 

een aangenaam bergdorp waar we in een lokaal café het 

glas heffen op de goede afloop van een prachtige reis. 

dag 1-3: Vanuit hoofdstad Ljubljana rijden we in een 

goed uur naar de vallei van Zgornje Jezersko in de Kam-

niske Alpe of Steiner Alpen. Hier ligt de eerste van de 

3 boerderijen waar we zullen logeren: grote traditionele 

erven met prachtige beschilderde boerderijen met veel 

houtsnijwerk. Op dag 2 gaan we al meteen de hoogte 

in naar de top van de ‘kleine’ Grintovec. ’s Anderen-

daags is grote broer aan de beurt. Met zijn 2558 m is 

de Grintovec de hoogste piek van de regio. Het laatste 

stuk van de tocht loopt door een bevreemdend stenen 

landschap en bij helder weer zien we vanaf de top de 

Adriatische zee schitteren in de verte. Na de tochten 

kunnen we gaan zwemmen in een meer in de buurt van 

de boerderij of lekker luieren in een ligstoel onder de 

pruimenbomen.

dag 4-5: Met bagage voor één nacht trekken we over 

schaduwrijke paden en langs bergbeken naar de hut 
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12 tot 21 augustus ’12 (10 d.)
Reisnr. 12SI132 Prijs ¤ 1420
Niveau: SS, een enkele keer neigend naar SSS. Max. 1000 m stijgen en 1200 m dalen.Klimaat: Meestal zonnig en vrij warm (zuidzijde van de Alpen). Frisser naarmate je hoger gaat. Neerslag is steeds mogelijk.

Logies: Twee- (uitzonderlijk drie-)persoonskamers met eigen badkamer in comfortabele boerderijpensions (8x), waarvan 2 met gratis sauna en whirlpool. Grote nadruk op ecologische en zuivere voeding. 1x slaapzaal in berghut (primitief maar sfeervol; lakenzak nodig). 
Vervoer: Privé-vervoer. 
Bagage: Bagage voor 1 nacht op dagen 4-5. Elders enkel dagrugzak. 

Begeleiding: Ruud Peten, Balkankenner en berggids.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13
Inbegrepen: Vluchten, logies, maaltijden, begeleidng, transfers, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Evt. fietshuur op dag 6, evt. bezoek ijsgrot op dag 20 (¤ 15).

Voorschot: 30% van de reissom.

Slovenië
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Servië is een fascinerend land in het hart van 
de Balkan. Tijdens deze reis concentreren we 
ons op de westelijke provincies. Bergen en 
bossen domineren het landschap. Hier trok-
ken de Serviërs zich terug ten tijde van de 
Ottomaanse invasies en huist de ziel van dit 
Balkanvolk. We wandelen door stille wou-
den en knus akkerland, over kale bergkam-
men en langs klaterende bergbeekjes. Te 
voet maken we kennis met de veelzijdigheid 
van de natuur en cultuur in dit prachtige 
stukje ongerept Europa.

West-Servië: 
een verrassend stukje 
ongerept Europa

hangende nevels. Hier ligt Servië’s hoogste piek, de  

Pancicev vrh (2017 m), op de grens met Kosovo, en 

wachten ons nog twee schitterende wandelingen. 

dag 1-3: Vanuit Belgrado reizen we naar de Bosnische  

grens. Hoog boven de kloof van de Drina ligt Tara  

National park. Te midden van de uitgestrekte bossen 

logeren we er in comfortabele chalets. De eerste wan-

deling brengt ons van een klooster door een dichtbe-

boste rivierkloof en langs enkele traditionele boerderij-

en. Op dag 3 hebben we ook oog voor de wondermooie 

fauna en flora in Tara NP.

dag 4-6: Even verder ligt het weidse Zlatibor. Dit cul-

tuurlandschap biedt een heel andere aanblik: glooiende 

akkers, bloemrijke almen, veel vennetjes en riviertjes. 

Drie wandelingen leren ons deze streek, met zijn bijzon-

dere flora en uitstekende luchtkwaliteit, goed kennen. 

dag 7-8: Langzaam gaan we verder zuidwaarts. Na 

een korte rit gaan we te voet Golija binnen. Deze regio 

wordt beschouwd als het wildste deel van Servië en is 

een Unesco Biosfeer Reservaat. Het is er dunbevolkt 

en met een beetje geluk kan je in de verte een schuwe 

wolf zien lopen. We wandelen over de hoogste piek, de 

Jankov kamen (1833 m). Op dag 8 kan de wandeling, 

uiteraard in samenspraak met de groep, vervangen wor-

den door een culturele uitstap. Vlakbij liggen immers 

enkele grote Servische kloosters, een prachtige kasteel-

ruïne en de oudste kerk van Servië.

dag 9-11: Een rit van 70 km brengt ons in Kopaonik, 

de laatste regio die we op deze reis verkennen én die 

met de hoogste bergen, die vaak gehuld zijn in laag-
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4 tot 14 augustus ’12 (11 d.)

Reisnr. 12CS131 Prijs ¤ 1480

Niveau: SS. Af en toe flinke hoogteverschillen 

(max. 800 m stijgen en 750 m dalen).

Klimaat: Meestal warm en zonnig. Koude nachten 

in de bergen. Kleine kans op neerslag.

Logies: Pension (3x), chalets met haardvuur of 

mooi terras (5x), eenvoudige bungalows (2x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Winny Decroos, vertrouwd met 

reizen in de Balkan.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, maaltijden, logies, 

transfers, bagagevervoer, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Servië
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mooiste delen van de kustlijn. Voor wie een dag niet wil 

wandelen, liggen enkele rustige stranden binnen hand-

bereik. 

Het zonovergoten zuiden van Kroatië is een smalle strook kust verdoken achter een sliert 
grote en kleine eilanden. Onvermijdelijk brengen we dus heel wat tijd door bij (en in) de 
diepblauwe Middellandse Zee. Maar we verkennen evenzeer het bergachtige binnenland en 
mixen deze reis tot interessante cocktail van bergen en kust.

Kusten en bergen van Dalmatië

dag 1-3: De reis begint in Seline, een klein vissers-

plaatsje tussen bergen en zee. Het is onze uitvalsbasis 

voor 2 fikse tochten in het Velebit-gebergte en meer 

bepaald in Paklenica. Het dramatische landschap van 

dit Nationaal Park is doorsneden van enkele diepe klo-

ven, zoals die van Velika Paklenika waar het af en toe 

nogal ‘avontuurlijk’ aan toe gaat. We beklimmen ook 

de Bojin kuk (1110 m), passeren oude dorpen en hebben 

vaak zicht op zee.

dag 4-6: We rijden zuidwaarts en houden halt aan 

de ingang van de Krupa-canyon, die een fantastisch 

wandelpad herbergt met o.a. een natuurlijke brug met 

12 bogen en enkele watervallen. We rijden verder naar 

Baska Voda aan de voet van het Biokovo-gebergte. Zoals 

we tijdens 2 tochten zullen ontdekken, bestaat het uit 

bergtoppen die uitlopen in hoge kliffen, flanken bedekt 

met dennenbossen, olijf- en vijgenboomgaarden.

dag 7-10: Langs stranden en door geurig pijnboom-

bos wandelen we naar Makarska. We varen naar het 

grote eiland Brǎc en nemen onze intrek in een sfeervolle 

agriturismo met mooie tuin en zwembad. Het is een 

eiland vol verrassingen, nog redelijk onaangetast door 

het massatoerisme. We maken twee heerlijke dagtoch-

ten, vaak over oude paden, afwisselend door akkers en 

olijfboomgaarden, door bossen en maquis en langs de 
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18 tot 27 september ’12 (10 d.)
Reisnr. 12HR167 Prijs ¤ 1650
Niveau: SS à SSS voor de wandelingen op dagen 2 tot 6 en S à SS voor die op Brač. 

Klimaat: (Zeer) warm, doorgaans zonnig en droog. Neerslag steeds mogelijk.
Vervoer: Meestal privé-vervoer, boot en soms lijnbus.

Logies: Twee- en diepersoonskamers in eenvoudig maar mooi gelegen pension (3x) en dorpshotel (3x). Sfeervolle agriturismo met zwembad (3x).Bagage: Enkel dagrugzak.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Begeleiding: Ann Van Roy.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten op Split, transfers, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Kroatië
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Montenegro combineert al het goede van de Balkan op een kleine oppervlakte. We laten 
de kust echter links liggen en wandelen van zuid naar noord door het wilde Montenegrijnse 
binnenland. Het alpiene hooggebergte met grillige rotsen, ruige toppen, groene zomerwei-
den en oerbos brengt de sportieve wandelaar helemaal in verrukking.

Bergwandelen 
in het hart van de Balkan

vandaag enkele ‘katuni’ rond een kampvuurplaats. Via 

de hoogste piek van Bjelasica (de Zwartkop, net over 

2100 m) en enkele fraaie bergmeren bereiken we het 

uitzichtpunt Bendovac. Door prachtig oerbos, waarvan 

er in Europa nog maar weinig resten, wandelen we naar 

het meer van Biogradska. Hier sluiten we dit deel van de 

reis af met een diner in het bos en een frisse duik in het 

kraakheldere water.

dag 8-11: Via de diepste kloof van Europa, die van de 

rivier de Tara, rijden we naar het Nationaal Park Dur-

mitor en het gelijknamige, imposante massief. Vanuit 

ons hotel in Zabljak maken we 2 pittige en 1 rustige 

dagtocht om het uitzonderlijk natuurschoon van dit 

berggebied te ontdekken. We wandelen door steppe-

landschap en naaldbossen, langs meren en kloven, over 

weiden en rotsformaties. De laatste wandeldag belooft 

de mooiste te worden: de tocht naar de (waarschijnlijk) 

hoogste piek van Montenegro, Bobotov Kuk, 2522 m 

hoog. (Als er in juni nog te veel sneeuw zou liggen, wordt 

een alternatieve tocht ingelegd.) Voor de sportievelin-

gen ligt er nog een afdaling in een ijsgrot in het verschiet 

tijdens de terugtocht naar Zabljak. Van Podgorica vlie-

gen we terug naar huis.

dag 1-3: Van Podgorica rijden we naar een verre uit-

hoek van Montenegro. Achter het stadje Gusinje ligt 

de spectaculaire Grbaja-vallei die doodloopt tegen de 

Prokletije, een wand van quasi ontoegankelijke berg-

pieken die de grens met Albanië vormen. Op dag 2 wan-

delen we over een bergrug naar de Ali Pasha bronnen. 

We gaan verder langs enkele arme dorpen en passeren 

een bergrivier die spectaculair in een grot verdwijnt. 

Op dag 3 omcirkelen we het plateau van Volusnica over 

een pad dat de toppen rondom het plateau met elkaar 

verbindt. Hoogste punt is de top Taljanka, net over de 

2000 m. Het uitzicht is verpletterend mooi.

dag 4-7: Een transfer van 35 km brengt ons naar het 

startpunt van de tocht naar de Komovi-pieken. Van-

uit Andrijevica wandelen we langzaam omhoog door 

beuken- en dennenbos en komen wellicht ook herders 

tegen die de hele zomer in de bergen verblijven in 

‘katuni’, primitieve houten huisjes zonder elektriciteit 

of stromend water. Als de boomgrens nadert en het 

bos zich opent wordt de route zeer panoramisch. We 

beklimmen de Vasojevicki kom (2461 m) en maken 

een ronde door de plantenrijke vallei van Medjukomlje, 

Met bagage voor 1 nacht lopen we op dag 6 een lange, 

maar iets minder bergachtige etappe met als einddoel 
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7 tot 17 juni ’12 (11 d.)

Reisnr. 12ME079 Prijs ¤ 1330

6 tot 16 september ’12 (11 d.)

Reisnr. 12ME153 Prijs ¤ 1330

Niveau: SSS. Dagelijks flinke hoogteverschillen 

(max. 1500 m stijgen en 1600 m dalen).

Klimaat: Meestal aangenaam wandelweer 

(17 à 23°) met kans op mist of een bui. Koude 

nachten in de bergen (tot 5°). In juni nog kans op 

sneeuwvelden.

Logies: Berghut (3x), herdershutten (1x) 

en eenvoudige chalets (1x), telkens met 

gemeenschappelijk sanitair (3x). Chalets met 

houtvuur (2x) en hotel (3x), telkens met privé 

sanitair.

Vervoer: Privé-vervoer. 

Bagage: Enkel dagrugzakje. 

Begeleiding: Betty Moureaux (reis 1) en Marijn 

Verdonck (reis 2), die deze reis al begeleidde.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, transfers, 

bagagevervoer, begeleiding, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Montenegro
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het Cika-gebergte, met adembenemend panorama 

over de maagdelijke Ionische kustlijn. Na een bezoek 

aan de Romeinse site Apollonia bereiken we Berati, een 

van de oudste en mooiste steden van Albanië.

dag 11-16: Op weg naar de Albanese Alpen in het 

noorden bezoeken we de oude Illyrische steden Durrës  

en Shkodra. Een ferryboot vervoert ons over een fjord-

achtig meer met in het bleekgroene water de weer-

spiegeling van steile bergf lanken. Langs primitieve 

dorpjes bereiken we Valbona, gedurende 2 dagen onze 

uitvalsbasis voor dagwandelingen in het gebergte. 

Dit dorp en de natuur zijn ongewoon schilderachtig: 

oude huizen met houten pannen, watervallen, meren, 

prachtig loofwoud en bovendien het zicht op Albanië’s 

hoogste berg, de Jezerca, 2695 m. Op dag 14 wande-

len we over de Valbona-pas (1950 m) naar Thethi, het 

mooiste bergdorp van de Rrafsh, de Noord-Albanese 

Alpen. ’s Anderendaags rijden we de bergen weer uit, 

naar het hoog gelegen toeristenstadje Kruja, ideaal 

om af te sluiten. 

Wie door Albanië reist, wordt getroffen door de vriendelijkheid van de mensen, de rijke cul-
tuur en de ongerepte natuur. Ook het mooiste stukje Macedonië, de stad en het meer Ohrid, 
hebben we aan deze reis toegevoegd. 

Albanië: op verkenning  
in een wereld van contrasten

dag 1-4: Na een kort bezoek aan Tirana en het 

Nationaal Historisch Museum rijden we oostwaarts 

naar Ohrid in Macedonië, een ‘openluchtmuseum’ van 

orthodoxe kerken, musea en kastelen. Een halve-dag-

wandeling in de pure natuur van het Galicica Nationaal 

Park brengt ons naar een drielanden punt met een 

hoogste van 1985 meter. We bezoeken het beroemde 

Sveti Naum-klooster en bedevaartsoord en rijden langs 

de oostkant van het meer terug naar Albanië.

dag 5-10: Na bezoek aan het hooggelegen Korça, rij-

den we doorheen een spectaculair berglandschap langs 

de met betonnen bunkers bezaaide grens met Grieken-

land naar het ‘vergeten’ stadje Përmeti en verder naar 

Gjirokastra, schilderachtig gelegen onder zijn kasteel. 

Vervolgens bereiken we via Saranda aan de Ionische 

Zee de Romeinse site van Butrint. Op een schiereiland 

ligt hier te midden van meren, kanalen en moerassen 

een klein paradijs. Langs de Ionische Zee rijden we naar 

Qeparo, een beginnende badplaats. We wandelen naar 

een mooi klooster en naar de Llogara-pas (1050 m) in 
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8 tot 23 september ’12 (16 d.)
Reisnr. 12AL156 Prijs ¤ 1590
Niveau: S à SS. Dit is vnl. een cultuurreis met een beperkt aantal wandeldagen.

Klimaat: Warm en zonnig.
Vervoer: Minibus en ferry op het Koman-meer.Logies: Goede hotels (12x) en 

meerpersoonskamers (3x) in traditionele boerenwoning (met 2 badkamers).
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, AR-begeleiding + Engelssprekende Albanese gids, bagagevervoer, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Albanië
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Aan de oostkust van het Griekse vasteland 
steekt Pilion als een dolk in zee. Dit berg-
achtige schiereiland is groen en bebost, en 
de combinatie van natuurschoon en een 
netwerk van oude ezelpaden – vaak met 
zicht op zee – maken er een prachtige wan-
delbestemming van. Voeg daarbij een reeks 
pareltjes van bergdorpen met een heel eigen 
stijl van woningen, Byzantijnse kerkjes en 
kloosters, en je krijgt een harmonisch geheel 
van cultuur en natuur. 

Het groene schiereiland Pilion

dag 8-11: De voorlaatste wandeling leidt naar Miliès, 

waar we twee nachten logeren en het idyllische oude 

smalspoorstation en de schitterende Taxiarchis-kerk 

bezoeken. Via de dorpen Vizitsa en Pinakades dalen we 

op dag 9 af naar Kala Nera aan zee. Op dag 10 maken we 

nog een wandeling vanuit Miliès om in de late namid-

dag naar Volos terug te keren. We eindigen onze reis in 

deze stad die gebouwd is op de ruïnes van het antieke 

Iolkos, bakermat van Jason en de Argonauten. Vandaag 

is Volos een moderne stad die toeristisch heel wat te 

bieden heeft.

Belangrijk: de reis begint en eindigt in Volos, 

bereikbaar met Ryanair vanuit Charleroi. De vlucht is 

niet in de prijs inbegrepen, maar wordt aan de ‘dagprijs’ 

gereserveerd zodra het minimum aantal deelnemers is 

bereikt. Tot zolang kan je een optieboeking maken voor 

je deelname, die je al dan niet definitief bevestigt eens 

de afreis is gegarandeerd en de vluchtprijzen zijn gekend. 

dag 1-4: We starten in Makrinitsa, ‘het balkon van 

Pilion’. Vanaf het dorpsplein met de grote platanen kan 

je de hele baai van Volos overzien. We maken kennis 

met de typische elegante burgerhuizen van de Pilion, de 

‘archontika’, gebouwd in een heel eigen stijl. Ze zorgen 

mee voor het bijzondere karakter van de 24 bergdorpen 

van de Pilion. Tijdens de eerste dagtocht wandelen we 

al meteen over de mooie stenen boogbruggetjes en 

geplaveide paden (kalderimi’s) die vanaf de 18de eeuw 

in het gebied werden aangelegd. Vanuit Chania, een 

bergdorp op 1200 m midden in een beukenbos, wan-

delen we naar de top van de Agriolefkes (1529 m), met 

zicht over de eilanden Skiatos, Skopolos en Alonissos. 

We zullen op deze reis nog vaker zicht krijgen op de zee.

dag 5-7: Via het vervallen Taxiarchis-klooster en de 

dorpen Makrirachi en Anilio bereiken we Kissos, met 

haar overweldigend gedecoreerde Agia Marina-basiliek. 

De volgende 2 dagen zijn het hagelwitte strand van 

Agios Ioannis en de mooie baai van Milopotamos het 

einddoel van de dagtocht.
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7 tot 17 juli ’12 (11 d.)

Reisnr. 12GR146 Prijs ¤ 790

Niveau: SS. Dagtochten van 4 tot 6 uur over 

afwisselend terrein en op een gemiddelde hoogte 

van 500 m Af en toe een klim en afdaling met wat 

‘klauterwerk’.

Klimaat: Warm, droog en zonnig. Vaak schaduw-

rijke trajecten.

Vervoer: Lijnbus en taxi.

Logies: Middenklasse hotel (1x), karaktervol 

hotelletje (2x), verder pensions en mooie kamers in 

vaak traditionele woningen.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Griekenlandkenner Lut Vanloo.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Transfers ter plaatse, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Vluchten met Ryanair op Volos 

(richtprijs ¤ 150-250).

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Deze gevarieerde reis verbindt in een rustig tempo mooie historische plaatsen als Mystras, 
Kardamyli en Monemvasia met de fraaiste landschappen van de Mani en het lagere Taygetos-
gebergte. Een aangename afwisseling van prachtige wandelingen en culturele bezoeken. 

De zuidelijke Peloponnesos

dag 4-7: Per minibus trekken we naar de ‘middel-

vinger’: Mani. Eeuwenlang was dit gebied afgezonderd van 

de rest van het land en kende het een eigen geschiedenis. 

Via Gythion bereiken we het historisch stadje Areopolis, 

waar de typische patriciërshuizen met hun gekanteelde 

muren en massieve torens op burchten lijken. Het is 

2 dagen lang de uitvalsbasis voor onze wandelingen. Op 

dag 6 nemen we de bus naar Kardamili, prachtig gelegen 

aan de kust. We maken een wandeling in de 

Viros-kloof, en bezoeken oud- Kardamili en 

het Sotiras-klooster. ’s Anderendaags geniet 

je van een mooie dagtocht in de lagere 

gedeelten van het aangrenzende Taygetos-

gebergte, een hooggebergte met meer dan 

20 pieken, diepe kloven en een opvallend 

wilde vegetatie.

dag 8-11: We rijden naar de ruïnestad 

Mystras, nabij Sparta, en ontdekken deze 

Byzantijnse site met haar despotenpaleizen 

en haar vele kerken met prachtige fresco’s. 

’s Anderendaags maken we een luswande-

ling door de zeer groene oase rond Mystras 

naar het Faneromeni-klooster en Anavriti. 

Op dag 10 keren we naar Athene terug, waar 

nog wat tijd rest voor bezoek.

dag 1-3: Vanuit Athene vertrekken we in de voormid-

dag per lijnbus naar het schiereiland Peloponnesos, dat 

de vorm heeft van een hand met een duim en drie vin-

gers. Op de oostkust van de ‘wijsvinger’ ligt de Byzan-

tijnse stad Monemvasia, een soort ‘Grieks Gibraltar’ op 

een rots in zee met een hoogte van 300 m. We verken-

nen het oude stadje en maken mooie wandelingen in de 

omgeving. 
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5 tot 15 april ’12 (11 d.)
Reisnr. 12GR046 Prijs ¤ 1370
Niveau: S à SS.
Klimaat: Meestal aangenaam wandelweer, maar in het voorjaar kans op wind en beperkte kans op regen of mist.

Vervoer: Privé- en lijnbus.
Logies: Studio’s in Kardamili, elders midden-klassehotels.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Griekenlandkenner Peter Gailliaert.Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Tussen Athene en Mykonos liggen twee authentieke, bergachtige Cycladeneilanden: Andros 
en Tinos. Van half juni tot half september zie je hier bijna uitsluitend Griekse toeristen uit 
Athene. Daarbuiten ben je hier als buitenlander zowat alleen aan de stranden, op de paden, 
in de restaurantjes,.... 

Wandelen op de Cycladen:  
Andros en Tinos

orthodoxie. In de hoofdplaats Chora zie je pelgrims die 

soms op hun knieën naar het heiligdom van O.L.V. Evan-

gelistria kruipen. We logeren hier in een groot huis met 

tuin in Chora, dichtbij het heiligdom en het levendige 

uitgaansleven. Eén dagtocht loopt langs duiventorens, 

bronnen en brugjes, ingeslapen dorpjes en een gepla-

veid pad naar het Jezuïetenklooster van Loutra naar 

Kambos. Op een andere wandeling lopen we door een 

landschap van immense granieten rotsblokken, die al 

menige fotograaf tot een fotoboek hebben geïnspi-

reerd. Ook maken we een uitstap naar de noordwest-

kant van Tinos, naar het fotogenieke beeldhouwersdorp 

Pyrgos, met interessante musea. Een lusvormige wan-

deling brengt ons in het schilderachtige Panormos aan 

de zee. Voor cultuurliefhebbers die via Mykonos een 

uitstap willen maken naar de belangrijkste archeologi-

sche site van de Cycladen, het heiligdom van Apollo op 

het nabije eilandje Delos, wordt één dag voorzien. Wie 

die dag liever nog een mooie wandeling wil maken, krijgt 

daarvoor ruim de kans. 

dag 12: Ferry naar Rafina en vlucht naar Brussel. 

dag 1-5: Vanuit de Atheense haven Rafina varen we 

in 2 uur naar Gavrio aan de noordwestkant van Andros. 

Het bergachtige en verrassend groene Andros heeft uit-

zonderlijk mooie oude bestrate paden (kalderimi’s), die 

wij te voet verkennen. Onze eerste wandeling slingert 

zich door een ongerept landschap met kunstig gebouw-

de muurtjes als omheining hoog boven de zee, langs een 

waterval en een enkel dorp, dwars over het eiland in de 

richting van Chora. Het hoofdplaatsje ligt op een voor-

uitstekende rotspunt tussen twee lange zandstranden 

we logeren drie nachten aan het mooiste, dat van Nim-

borio. Een volgende dagwandeling loopt door groene, 

bloemenrijke dorpjes met bronnen en oude brugjes. 

Het stevig traject naar het hoge klooster van Pana-

chrantou is weggelegd voor de liefhebbers. Tijdens onze 

derde en vierde dag verkennen we verder het eiland op 

paden bergop – bergaf met weidse uitzichten over zee, 

langs dorpjes met oude watermolens en kapellen. In de 

loop van dag 5 varen we met de ferry verder naar Tinos. 

dag 6-11: Tinos is het eiland van de witte Cycladen-

dorpjes en is bovendien het ‘Scherpenheuvel’ van de 
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17 tot 28 mei ’12 (12 d.)

Reisnr. 12GR065 Prijs ¤ 1430

12 tot 23 september ’12 (12 d.)

Reisnr. 12GR162 Prijs ¤ 1430 

Niveau: SS. Wandelingen van 4 tot 6 u. over 

bestrate paden en vaak trappen, meestal in goede 

staat (Andros), soms in onbruik geraakt (Tinos). 

Meestal beperkte hoogteverschillen.

Klimaat: Warm tot zeer warm, in mei soms nog 

frisse avonden en nachten. Soms winderig, regen 

eerder uitzonderlijk. In mei is de natuur groen met 

veel bloemen.

Vervoer: Openbaar vervoer (ferry, lijnbus), taxi, 

privé-bus en evt. huurauto’s.

Logies: Hotel in Rafina, studio-kamers aan zee op 

Andros en kamers in een mooi gerestaureerd huis 

op Tinos.

Bagage: Enkel dagrugzak.

Begeleiding: Griekenlandkenner Aster Kalogrias 

(reis 1).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen: Optionele uitstap naar Dilos op 

dag 8 (ca. ¤ 41).

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Een eiland als een plaatje met een bijzonde-
re geologische structuur en een indrukwek-
kend kliffenlandschap, dat is Santorini. De 
explosie van een vulkaan deed een immense 
krater ontstaan die zich met zeewater vulde 
en waarvan de steile rand bebouwd werd 
met huizen in de typische elegante Cycla-
denstijl: eenvoudige geometrische vormen, 
krakend witte gevels opgesmukt met diep-
blauwe deuren en ramen. 

Schilderachtig Santorini
eiland Volcano midden in de krater, interessant voor 

het waarnemen van de vulkanische activiteit op dit 

eiland. 

Uitstap naar Thirasia, het andere overblijfsel van de vul-

kanische catastrofe. Van hieruit krijg je een weergaloos 

uitzicht op Fira, bovenop de loodrechte kraterrand. 

Wandeling naar de bergdorpjes Pyrgos en Emborio en 

we eindigen aan de zee. 

dag 8: Terugreis. 

dag 1: We landen op Santorini (ook Thira genoemd) en 

begeven ons naar ons logies: een goed familiepension 

met zwembad in een rustig dorp op wandelafstand van 

hoofdplaats Fira. ’s Avonds genieten we van de Griekse 

keuken in één van de taverna’s en houden de lokale 

bewoners ons gezelschap. 

dag 2-7: Ondanks het feit dat Santorini een van de 

meer toeristische Cycladeneilanden is, bezit het nog 

voldoende rustige en vooral mooie plaatsen om al wan-

delend te ontdekken. Dit zijn mogelijke wandelingen 

die, afhankelijk van de weersomstan-

digheden en het openbaar vervoer, ter 

plaatse nog kunnen worden aangepast:

Wandeling vanuit Fira over rotswanden 

die loodrecht de zee induiken naar Oia, 

aan de noordzijde van de krater. Het 

is aangenaam slenteren in de doolhof 

van smalle straatjes en de liefhebbers 

kunnen de bijna 600 trappen naar het 

haventje afdalen (en weer opklimmen). 

Wandeling langs de ‘red beach’ naar het 

zuidelijkste punt van het eiland en het 

dorp Akrotiri.

Wandeling langs oude kerkjes verstopt 

in de rotsen naar de top van de Profitis 

Ilias, en bezoek aan het oude Fira. 

Optionele boottocht naar het jonge 
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17 tot 24 september ’12 (8 d.)
Reisnr. 12GR166 Prijs ¤ 940
Niveau: S à SS.
Klimaat: Warm overdag; frissere avonden en nachten. Soms winderig. 

Vervoer: Taxi, lijnbus en boot.
Logies: Goed familiepension met zwembad.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Griekenlandkenner Steven Vertommen.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Optionele boottocht in de krater.

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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over een kalderimi. Onze tocht op dag 5 brengt ons naar 

het klooster van de Panaghia Kyras, met zijn mooie en 

rustgevende binnenplaats, en verder naar Lies aan zee 

en, indien gewenst, naar het mooie strand van Pachi 

Ammos. Dan volgen we de kustlijn naar het in het noor-

den gelegen vissersdorp Pali.

dag 6-8: De wandeling van dag 6 is de zwaarste 

van de reis. Vanaf het Evangelistria-klooster klimmen 

we naar de top van de Profitis Ilias (698 m). Op de top 

zie je, bij helder weer, alle eilanden van de Dodekane-

sos. ’s Anderendaags ben je in de voormiddag vrij. In de 

namiddag varen we terug naar Kos, waar een vrij bezoek 

aan de stad en evt. aan de bezienswaardigheden uit de 

Oudheid en de byzantijnse tijd tot de mogelijkheden 

behoort.

Vanuit de zee ziet Nisyros er uit als een wat 
afgeplatte, gedoofde vulkaan. En dat is het 
eiland ook: met ingestorte magmakamer in 
het centrum, zwavelgeur in de lucht, een 
paar witte dorpjes op de kraterrand en 
baaien van zwarte keien. Nisyros is dun 
bevolkt, landelijk, authentiek Grieks en de 
rust zelve.

Griekenland puur:  
vulkaaneiland Nisyros

dag 1-3: Vanuit het naburige eiland Kos nemen we – 

op de eerste of de tweede dag, afhankelijk van de vluch-

turen – de boot naar Nisyros via het eilandje Giali. Het 

groen van gewas en bomen verrast. Nisyros is vulkanisch 

en dus vruchtbaar. We logeren in Mandraki, hoofdplaats 

en haven van Nisyros. Een eerste wandeling gaat door 

het dorp Nikiá, gelegen op de kraterrand en één van de 

mooiste bergdorpen die je in Griekenland kan vinden, 

naar het klooster van de H. Johannes de Theoloog of in 

zuidelijke richting naar Avlaki, aan zee. We stappen over 

‘kalderimi’s’, oude bestrate paden die soms zeer goed 

begaanbaar zijn, soms echter met losse stenen of nau-

welijks terug te vinden. Een tweede, grotere wandel-

ing brengt ons vanuit Nikiá in westelijke richting over 

kalderimi’s, maar ook over minder duidelijk zichtbare 

paden en aardewegen. Tijdens het eerste deel van het 

traject lopen we vrij hoog met zicht op krater, zee en 

omringende mini-eilanden. We bereiken het 2600 jaar 

oude Paleokastro, één van de meest ondergewaard-

eerde antieke sites van Griekenland. De wandeling ein-

digt in Mandraki. 

dag 4-5: Vanuit Mandraki wandelen we naar het 

aangrenzende plaatsje Langadaki en bezoeken we de 

middeleeuwse vesting Spiliani. We gaan verder door 

een landschap met veel eiken en vanuit een lang dal 

omhoog naar de rand van het kraterdal. We dalen af tot 

de vlakte beneden, bezoeken de krater(s) en klimmen 
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28 mei tot 4 juni ’12 (8 d.)

Reisnr. 12GR071 Prijs ¤ 990

Niveau: SS. Tochten van 3 tot 6 uur. Dagelijks 

hoogteverschillen van enkele honderden meters. 

Afwisselend geplaveide paden en geitenpaden.

Klimaat: Gemiddelde dagtemperatuur van 26°. 

’s Avonds vaak winderig. Regen is uitzonderlijk.

Vervoer: Lijnboot, -bus en taxi.

Logies: Goede hotelletjes.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Op deze pittige wandelreis maak je kennis met hoofdstad Iraklion, de site Knossos en het 
sfeervolle havenstadje Chania. We verkennen een ongekend stuk Kreta: de rust van inge-
slapen dorpjes en de mooie natuur van het bergachtige binnenland, met enkele indrukwek-
kende kloven. 

dag 6: Transfer naar en bezoek aan de havenstadjes 

Rethimnon en Chania, met onderweg enkele aange-

name stops.

dag 7: Per bus naar Xiloskala (1220 m). Hier begint de 

afdaling te voet door de beroemde Samariakloof, zuid-

waarts naar de zee. Eerst gaat het over houten trappen 

steil de diepte in. Beneden in de kloof is er een over-

vloed van kruiden, cipressen, pijnbomen, platanen. De 

kloof wordt steeds nauwer, de rotswand wijst weldra 

loodrecht 300 meter omhoog. Maar tenslotte opent 

zich het ravijn naar een zonnige rivierbedding vol olean-

ders. Even verder, achter cactushagen, ligt het dorpje 

Agia Roumeli in de zon te soezen. Transfer naar Anopoli. 

dag 8: Wandeling door de indrukwekkend diepe  

Aradenakloof naar het gelijknamige dorp. Vandaar 

stappen we terug kustwaarts naar Loutro, een dorp dat 

enkel te voet of per boot bereikbaar is. Evt. kunnen we er 

even zwemmen vooraleer we verder naar het pittoreske 

haventje Chora Sfakion rijden voor de overnachting.

dag 9: Wandeling in de Imbroskloof, waarvan de wan-

den elkaar soms beklemmend dicht naderen, daarna 

zwemmen in zee en transfer naar Chania. 

dag 10: Terugreis. 

Opgelet: bovenstaan programma is dat van het 

najaar. In de april-reis is er géén wandeling in de Sama-

ria-kloof, waar je wegens de hoge waterstand immers 

pas vanaf mei doorheen kan. We brengen dan een hele 

dag door in Chania.

dag 1-3: In de drukke hoofdplaats Iraklion bewonde-

ren we de archeologische schatten. We nemen ook de 

tijd om het Archeologisch Museum en het nabijgelegen 

Knossos te bezoeken. Daarna nemen we de bus naar het 

dorp Anoghia, een karaktervol maar tamelijk toeristisch 

dorp. Een wandeling in het mooie landschap rond het 

dorp brengt je meteen in vorm voor de volgende dagen.

dag 4-5: Het Nida-plateau, op 1300 m, ligt aan de 

voet van de Ida, Kreta’s hoogste berg (2456 m). Via de 

Kamares-grot wandelen we naar het authentieke dorp 

Kamares, meteen een pittige tocht met een behoorlijke 

klim en een lange afdaling. De volgende dag staat de 

eerste kloof op ons programma: Rouvas. De gebergtes 

van Kreta zijn doorsneden van een veelheid aan spec-

taculaire kloven. 

Het veelzijdige gezicht van Kreta
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31 maart tot 9 april ’12 (10 d.)
Reisnr. 12GR026 Prijs ¤ 1220

22 sept. tot 1 okt.’12 (10 d.)
Reisnr. 12GR177 Prijs ¤ 1180 
Niveau: SS. Dagtochten van 4 tot 6 (soms 7) uur over vaak stenige, zelfs slechte paden. SSS voor de wandeling op dag 4 omwille van lang afdalen op zeer slechte ondergrond. De afdaling in de Aradena-kloof vergt af en toe wat klauterwerk.Klimaat: (Zeer) warm. Onweer is mogelijk.Logies: Goede hotels in Iraklion en Chania. Elders pensions, kleine hotelletjes of bij particulieren.Bagage: Wordt vervoerd.

Vervoer: Openbaar en soms privé-vervoer.Begeleiding: Griekenlandkenners Lut Vanloo  (reis 1) en Kris Vanloo (reis 2).
Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, bagagevervoer, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Lesbos, in de oostelijke Egeïsche Zee vlakbij de 
Turkse kust, is echt Grieks en toch ook oosters. 
Toerisme werd er in het verleden weinig aan-
gemoedigd, en dat merk je aan de ongerepte, 
groene natuur, het gezapige levensritme en 
de oer-Griekse hartelijkheid in de bergdorpjes. 
Voeg daar de talloze culturele overblijfselen van 
antieke tot Turkse tijd en de vele, vaak bestrate 
paden aan toe en je weet dat Lesbos dé bestem-
ming is voor de (wandel)reiziger die rust, mooie 
natuur én iets speciaals zoekt. 

Lesbos: eiland tussen 
Europa en Azië

gebleven dorpen en via de baai van Kalloni terug naar 

het zuidoosten van het eiland, naar het romantische 

bergdorp Agiassos. Op gekasseide straatjes, omgeven 

door oude stenen huizen met houten balkons, en in 

stemmige cafés leven de inwoners een bestaan van rust 

en harmonie dat ons als een ‘verloren paradijs’ overkomt. 

We kiezen uit twee wat langere lusvormige wandelingen 

door de kastanje- en pijnboomwouden rond de Olym-

pos en tot op de Olympos-top zelf. Talloze orthodoxe 

kapellen, nu en dan een dorp of een oude burchtsite, 

welkome bronnen en rustplaatsen met panoramisch 

uitzicht, zullen hier ons deel zijn. Op dag 8 vliegen we 

terug huiswaarts vanuit Mytilini. 

dag 1-2: We vliegen naar Mytilini, de oosters aan-

doende hoofdstad van Lesbos. We verkennen de stad en 

zijn bezienswaardigheden en genieten van de terrasjes. 

Met de lijnbus rijden we op dag 2 door een uitgestrekt 

pijnbomenwoud naar Kalloni en doen er de ‘Kapel-

lekensbaan’, een wandeling langs diverse kloosters en 

kapelletjes. 

dag 3-5: We vertrekken richting Mantamados voor 

een mooie luswandeling vanuit Skala Sikameneas, 

een authentiek en hartveroverend havendorpje met 

taverna’s onder de platanen. Na de wandeling rijden 

we verder naar Petra aan de noordkust voor de over-

nachting. De volgende dag voert de halvedagwandeling 

ons via het hinterland tot in Molyvos, de 

parel van Lesbos. Hier heb je de keuze: een 

bezoek aan dit bijzonder mooi en pittoresk 

burchtstadje of een bad in de warmwater-

bronnen van Efthalou wat verder. De rit met 

privé-busjes van Petra naar Skala Eressou, 

de geboorteplaats van de dichteres Sappho, 

geeft ons de kans om een paar rustieke dor-

pen aan de westkant van het eiland te zien. 

In Sigri bezoeken we het museum en de site 

van het Versteende Woud. In tegenstelling 

tot het groenbeboste oostelijke deel van 

Lesbos, is de westkant, op wat steeneiken 

na, vrij boomloos.

dag 6-8: De zuidelijke route voert ons op 

dag 6 via ingeslapen, maar harmonisch mooi 
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30 april tot 7 mei ’12 (8 d.)

Reisnr. 12GR058 Prijs ¤ 940

10 tot 17 september ’12 (8 d.)

Reisnr. 12GR161 Prijs ¤ 990

Niveau: Sà SS. Je volgt veel, meestal goede 

paden en oude bestrate wegjes, af en toe met losse 

stenen. Kleine hoogteverschillen.

Klimaat: Meestal zonnig en (zeer) warm.

Vervoer: Lijnbus, taxi en privé minibusjes.

Logies: Kamers in privé-woningen, pension, gasten-

kamers in een ex-klooster (eenvoudig sanitair).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Steven Vertommen (reis 1), die op 

Lesbos woont en Katrien Boon (reis 2), die deze reis 

ook al begeleidde.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. transfer Molyvos-Efthalou 

en terug, evt. inkomgeld warmwaterbron.

Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Rhodos biedt veel meer dan de bekende zandstranden. In deze verste uithoek van het Griek-
se eilandenrijk, de Dodekanissa, kan je bij mild-warme najaarstemperaturen te voet op 
ontdekking in het bosrijke binnenland. 

Herfstzon op Rhodos

wandeling leidt naar Epta Piges, een groen, water- en 

bloemenrijk gebied, dat we bereiken via een kleine tun-

nel. Vervolgens stappen we over een aangenaam ‘mono-

pathi’ (pad) met hier en daar enkele lastige stukjes naar 

Stegna en het 14de-eeuwse indrukwekkende Tsambika-

klooster. 

dag 6-8: Vanuit Agios Nikolaos Fondoukli brengt 

een slingerend woudpad ons naar het bergdorp Salakos. 

Over een mooi en beschaduwd ‘monopathi’ wandelen 

we vandaar naar de top van de Profitis Ilias (798 m). 

Flanken en top zijn bedekt met ceder- en pijnboombos-

sen en met verschillende soorten bloemen, waaronder 

prachtige anemonen en orchideeën. De laatste wandel-

dag trekken we vanuit Vlicha doorheen een kloof waar-

van de bodem bezaaid is met oleanders en dragon. We 

zijn nog maar net van al die heerlijke geuren bekomen of 

daar duikt plots Lindos op, de ‘Parel van Rhodos’, gedo-

mineerd door een imposante middeleeuwse citadel die 

gebouwd werd rond een antieke acropolis. 

dag 1-3: In hoofdstad Rhodos breng je de eerste twee 

nachten door. Op dag 2 bezoeken we de mooie Peta-

loudes- of Vlindervallei, met watervalletjes, natuurlijke 

waterbekkens in de rotsen en rustieke bruggetjes. Via 

het klooster Moni Kalopetra leiden paden met prach-

tige uitzichten op de woeste omgeving ons naar het tra-

ditionele dorp Theologos. Op dag 3 wandelen we door 

de oude, ommuurde stad met haar wirwar van straatjes, 

betegelde fonteinen en schaduwrijke pleintjes. De lief-

hebbers bezoeken het archeologisch museum en het 

grootmeesterpaleis. In de vooravond rijden we naar ons 

volgende hotel in Archangelos, op 10 minuten stappen 

van het levendige centrum. 

dag 4-5: We verkennen uitgebreid de bosrijke gebie-

den rond Archangelos met vooral pijnbomen, platanen 

en cipressen en kuieren langs uitgestrekte citrusplanta-

ges, olijf- en druivengaarden en over verlaten stranden. 

Monumenten uit de antieke en Byzantijnse tijd, johan-

nieterbouwwerken, talrijke kloosters en kapellen getui-

gen van een glorierijk en bewogen verleden. Een eerste 
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14 tot 21 oktober ’12 (8 d.)
Reisnr. 12GR194 Prijs ¤ 920
Niveau: S tot SS. Dagtochten van 4 tot 6 uur op soms goed terrein, soms minder goede tot slechte paden met losse steentjes.

Klimaat: Meestal zonnig en warm.
Vervoer: Privé- en lijnbus.
Logies: Eenvoudige, kleinschalige hotels. Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Griekenlandkenner Steven Vertommen.Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Griekenland
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Ver weg, in het oosten van de Middellandse Zee, ligt Cyprus. Deze ligging als 
ankerplaats tussen Oost en West en zijn turbulente geschiedenis, maken Cyprus 
zo verscheiden. De hartelijkheid van de mensen, een aangenaam klimaat en het 
gevarieerde landschap zijn z’n sterke troeven. 

Wandelen 
in de tuin van Afrodite

westkust. Hier maken de bergen plaats voor licht heu-

velend terrein dat begroeid is met mediterrane planten 

en waar de kust erg rotsachtig en versneden is. Op dag 7 

brengen we een bezoek aan de archeologische schatten 

van Pafos. In de late namiddag hebben we nog wat vrije 

tijd in Larnaca. 

dag 8: Terugreis. 

dag 1-3: Het eerste logies ligt in Pedou-

las, een typisch dorpje op 1100 m hoogte 

in de beboste vallei van Marathasa. Hier 

kan je het door Unesco geklasseerd kerk-

je van aartsengel Michaël bewonderen, 

met prachtige 15de-eeuwse schilde-

ringen. Vanuit Pedoulas trekken we het 

Troödos-gebergte in, met zijn bergdorpen, uitgestrekte 

dennen- en cederwouden en flinke toppen waarvan de 

hoogste tot 1950 m reikt. We maken wandelingen in de 

ruime omgeving en bezoeken het mooie Kykko-klooster. 

Op dag 3 overnacht je in een afgelegen pensionnetje, 

ooit een houtvesterhuis.

dag 4-5: Na de wandeling door de nauwe Stavrosval-

lei, begeven we ons naar het uiterste noordwesten van 

Cyprus, een ongerept stuk natuur waar woeste rotsen 

en weelderige vegetatie elkaar afwisselen. Ons volgen-

de logies ligt in Lachi aan de kust. We gaan op verken-

ning over een netwerk van paden langsheen de grillige 

kustlijn en bezoeken de Baden van Afrodite, de plaats 

waar de liefdesgodin haar geliefde Akamas ontmoette. 

dag 6-7: Via de spectaculaire Avagaskloof, waar we 

een eindje kunnen in wandelen, komen we terecht in 

het sfeervolle vissershaventje Agios Georgios aan de 
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5 tot 15 april ’12 (11 d.)

Reisnr. 12CY057 Prijs ¤ 1390

Niveau: SS. De dagtrajecten zijn 4 à 6 uur lang 

op doorgaans goed terrein en met beperkte 

hoogteverschillen.

Klimaat: Aangenaam wandelweer. Kleine kans op 

regen of mist.

Vervoer: Privé-minibus.

Logies: Goede, overwegend kleinschalige hotels 

(6x) en eenvoudig pension op dag 3.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, transfers, 

maaltijden, begeleiding, bagagevervoer, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Cyprus
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dag 6-7: We bezoeken Çavusin. Hier kan je o.a. 

heel mooie fresco’s bewonderen die door een aard-

beving werden blootgelegd. De liefhebbers wandelen  

vervolgens naar de top van de berg Bozdag (350 m), met 

prachtig zicht op de omgeving, en daarna wandelen we 

met z’n allen door de Dervent-vallei. Na de lunch staat 

het openluchtmuseum van Göreme op het programma 

waarna we de rest van de namiddag in Avanos kunnen 

doorbrengen, een aangenaam stadje dat bekend staat 

om zijn pottenbakkers en tapijten. Op dag 7 verkennen 

we de Pashabagvallei, met de bekende ‘feeënschoor-

stenen’, kerkjes en monnikenverblijven, en komen ten-

slotte in het openluchtmuseum van Zelve terecht, dat 

we uitgebreid bezoeken.

dag 8-11: We ontdekken of de kleurrijke Rode of 

Kizilçukur-vallei echt de warmste is van Cappadocië. 

Op dag 9 wandelen we langs enkele van de vele wijn- en 

fruitboomgaarden die deze vruchtbare streek rijk is en 

door de groene Gömede-vallei. We slapen vanavond en 

morgen in Mustafapasha. De laatste tocht brengt ons 

langs de schoorstenen van de Zemi-vallei en door de 

grillige, waterrijke Pancarlik-vallei. Op dag 11 rijden we 

naar Kayseri voor de vlucht huiswaarts. 

Behalve de feeërieke rotsformaties in alle vormen en kleuren, waarin mensen woningen, 
kerkjes, kloosters en kapellen beitelden, heeft Cappadocië nog méér te bieden en dat 
ondervind je vooral al wandelend: weidse, golvende landschappen, dorpen en stadjes met 
karakter, een vriendelijke en gastvrije bevolking.

Culturele wandelreis in Cappadocië

dag 1-3: Bezoek aan Istanbul: de Blauwe Moskee, 

het Topkapi-paleis, de Aya Sofia,... In de vooravond 

van dag 2 vertrekken we per nachttrein naar Konya.  

’s Morgens komen we aan in en brengen we een kort 

bezoek aan Konya, de oude Seldjoeken-stad en belang-

rijk religieus centrum. Dan vertrekken we voor een rit 

van zo’n 2,5 u., met onderweg bezoek aan een 13de 

eeuwse karavanserai. Geleidelijk komen we terecht in  

het feeërieke, vulkanische landschap van Cappadocië, 

met bosjes tufsteenkegels in alle vormen en kleu-

ren, van helwit tot oker, bruin en rood. We maken een 

namiddagwandeling van Selime naar Ihlara.

dag 4-5: Wandeling door de Ihlara-vallei, soms 170 m 

diep en doorsneden van de groene Melendiz-rivier, met 

vele mooie kerkjes uit vnl. de 11de tot de 14de eeuw 

en met lunch in Belisirma. Na de wandeling rijden we 

naar Göreme. Onderweg bezoeken we Kaymakli, waar 

een ware ondergrondse stad in de rotsbodem werd 

uitgehakt. Op dag 5 belanden we volop in het typische 

geërodeerde land schap waar Cappadocië bekend om is 

en maken een wandeling in de Witte en Duiven valleien, 

met onderweg een bezoek aan Uçhisar, een dorp met een 

burcht van 8 verdie pingen, uitgehou wen in de rotsen.

In de paas- en herfstvakantie  
bieden we een 8-daags programma zonder Istanbul.  

Meer info vind je op www.andersreizen.be/12TR034 en 12TR212.mi
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31 maart tot 7 april ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TR034 Prijs ¤ 1090

28 juli tot 7 augustus ’12 (11 d.)

Reisnr. 12TR124 Prijs ¤ 1240

22 sept. tot 2 okt. ’12 (11 d.)

Reisnr. 12TR178 Prijs ¤ 1240

27 okt. tot 3 nov. ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TR212 Prijs ¤ 1140

Niveau: S à SS. Wandelingen worden regelmatig 

onderbroken door bezoekjes aan een dorp of een 

bezienswaardigheid. De wandeling op dag 6 naar 

de Bozdag is facultatief. 

Klimaat: Continentaal klimaat met zeer warme en 

meestal droge (na)zomers. Aangenaam wandelweer 

in voor- en najaar; regen mogelijk.

Vervoer: Nachttrein en minibus.

Logies: Hotel in Istanbul en nachttrein met 

slaapcompartimenten tussen Istanbul en Konya  

(in 11-daagse reis). Elders pension.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Turkijebegeleiders Martine 

Vreys (reis 1 & 4), Staf Soli (reis 2) en Marina Abts 

(reis 3).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, meeste 

maaltijden, begeleiding + gids, bagagevervoer, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Istanbul en maaltijden op de nachttrein (incl. 

ontbijt dag 3) in 11-daagse reis.

Voorschot: 30% van de reissom.

Turkije
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dag 4-5: We verkennen verder de Ihlara-vallei die, 

buiten haar natuurschoon, een schat aan eeuwenoude 

kerkjes herbergt. Verder naar Göreme, waar we 2 nach-

ten slapen. We zitten nu volop in het typische land-

schap waar Cappadocië in het buitenland bekend om is.  

Duizenden jaren geleden werd dit gebied met vulkaanas 

bedekt en door het spel van wind, zon, regen en sneeuw 

werd het herschapen in een vreemde wereld. We  

wandelen in de Kizilçukur- en Akvadi-valleien en bezoe-

ken Uçhisar, een dorp met een burcht van 8 verdie-

pingen, uitgehou wen in de rotsen.

dag 6-14: Vervolgens hebben we zeven dagen om 

het gevarieerd landschap van de Taurus te leren ken-

nen, met vooral veel grillige rotsen en keien. Het is 

verrassend mooi. Op ons pad liggen talloze bergmeer-

tjes waarin het lekker zwemmen of pootjebaden is. 

Steeds aanwezig zijn de grillige, besneeuwde Taurus-

bergtoppen waarvan de liefhebbers er één, de Embler 

(3723 m), kunnen beklimmen. Een ander hoogtepunt 

is zonder twijfel de afdaling op dag 11, vrij zwaar maar 

door een spectaculair landschap. De semi-nomaden, 

die ’s zomers in de bergen hun kudden weiden en die 

vaak ons pad zullen kruisen, zijn vriendelijk en gastvrij. 

De kampplaatsen liggen stuk voor stuk op adembene-

mende locaties met prachtige zichten. Indien mogelijk, 

maken we ’s avonds een kampvuur. Prachtige sterrenhe-

mels, sterke verhalen, sfeerliedjes,… maken het af. Op 

dag 13 rijden we naar Kayseri, vanwaar we ’s anderen-

daags weer naar huis vliegen. 

Cappadocië dankt haar faam aan een bizar, door vulkanische 
erosie gevormd landschap. Grotwoningen, -kerken en -kapel-
len getuigen bovendien van een rijke geschiedenis. Na deze 
Cappadocische opwarmer, trekken we het onherbergzame 
Taurus-gebergte in, met zijn oeroude bossen, glinsterende 
bergmeren en besneeuwde bergtoppen. 

Sportieve trekking  
in Cappadocië  
en het Taurusgebergte

dag 1-3: We vangen de reis aan in Istanbul, als geen 

andere een stad van contrasten en ‘brug’ tussen Europa 

en Azië, met o.a. de Aya Sofya, de Blauwe moskee en het 

Topkapipaleis. Ook brengen we een kort bezoek aan 

Konya, de stad van de beroemde derwisjen en sobere, 

fijn gestileerde moskeeën. In de namiddag van dag 3 

komen we aan in Cappadocië. We wandelen van Selime 

naar Belisirma door de Ihlara-vallei die doorsneden is 

door de diepe, groene Melendiz-rivier.
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5 tot 18 augustus ’12 (14 d.)
Reisnr. 12TR140 Prijs ¤ 1220 
Niveau: SS voor Cappadocië met dagtochten van 4 à 5 uur. SS tot SSS tot voor Taurus met dagtochten van 5 tot 6, soms 7 uur, op een gemiddelde hoogte van 2500 m en af en toe grote hoogteverschillen. 

Klimaat: Warm (ca. 26°) en overwegend droog in Cappadocië. In het gebergte is het frisser, soms koud, overdag en koelt het ’s nachts sterk af (tot vriezens toe). Buien zijn mogelijk.
Vervoer: Privé-minibus en 1x nachttrein (slaapcompartimenten).

Logies: Hotel in Istanbul (1x) en Kayseri (1x), nachttrein (1x), pension in Cappadocië (3x), kamperen ‘in het wild’ in de Taurus (7x). Bagage: Enkel dagrugzakje. Bagagevervoer in Cappadocië per wagen en in Taurus per jeep en ezel.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 6 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst. 
Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, transfers, gebruik tenten en kampeermateriaal, bagagevervoer, begeleiding, luchthaventaksen, BTW. 

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in Istanbul en Kayseri, maaltijden op de nachttrein, ontbijt dag 3 (ca. ¤ 50 voor alles).
Voorschot: 30% van de reissom.

Turkije
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In het oosten van Turkije, met zijn eindeloze vlakten, prachtige gebergtes en turbulente 
geschiedenis, maken wij twee uitdagende trekkings. De eerste brengt ons op de top van de 
Kaçkar (3937 m), in het gelijknamig groene massief bezuiden de Zwarte Zee. Dan zijn we 
goed in vorm en doen we een gooi naar de met ijs en sneeuw bedekte top van de berg Ararat 
(5165 m), de legendarische plaats waar de Ark van Noah zou zijn gestrand. 

Het Kaçkar-massief 
 & de berg Ararat

de loop der geschiedenis voor talloze verwoestingen 

gezorgd. Vanuit de stad Dogubayazit worden we op 

dag 8 naar Cevirme (2100 m) gebracht. Van hier trekken 

we in een goeie vier uur naar kamp I, op 3200 m. Dag 9 

is een oefen- en acclimatisatiedag en op dag 10 berei-

ken we kamp II op 4200 m. We worden ingewijd in het 

gebruik van stijgijzers en ijspikkel, want vanaf 5000 m 

zijn ijs en eeuwige sneeuw ons deel. 

dag 11-14: Vroeg uit de veren voor de laatste, niet te 

onderschatten klim naar de top. Het is bovendien bitter 

koud en de wind kan flink bijten. De Ark van Noah zul-

len we hier niet vinden, wel de voldoening op Turkije’s 

hoogste berg te staan. Weer afgedaald naar de ‘begane 

grond’ bezoeken we ’s anderendaags het schitterend 

gelegen 17de-eeuwse lshak Pasha-paleis. Op dag 13 rij-

den we naar Van, een groene oase aan het gelijknamige 

meer, en maken een uitstap naar het eilandje Aktamar 

adasi, met de mooie 10de-eeuwse Armeense kerk van 

het Heilig Kruis. De zonsondergang over het Van-meer 

sluit de reis mooi af. 

dag 1-6: We vliegen naar de stad Erzurum en rijden ver-

der naar Yaylalar. Hier vangt onze tocht in de Kaçkar-keten 

aan. De Kaçkar maakt deel uit van de Pontische Alpen en 

is een vergletsjerde, granieten bergketen. We zitten op de 

zonnige zuidzijde, waar het gesteente wedijvert met den-

nenbossen, bergweiden en graanvelden. De mensen in de 

dorpen zijn hartelijk en gastvrij. Ons kamp in Dilberduzu 

ligt op 2850 m en van hier stappen we naar de Kaçkar-top, 

met zijn 3937 m de hoogste van de keten. Je torent hier 

helemaal boven de omgeving uit en bij helder weer zie je 

de Zwarte Zee glinsteren in de verte. Op de terugweg naar 

het kamp ligt het ijskoude Deniz-meer. We dalen terug af 

tot Yaylalar en overnachten in Yusufeli, een mooi gelegen 

en aangenaam stadje aan de Çoruh-rivier.

dag 7-10: Via Erzurum rijden we oostwaarts, naar 

de grens met Armenië en Iran toe. Daar rijst de vulkaan 

Ararat in al zijn pracht uit het Anatolische hoogland 

op. Naast de grote ligt de kleine Ararat, toch nog bijna 

4000 m hoog. Beide bergen worden geflankeerd door 

verschillende kleinere vulkanen; samen hebben ze in 

De inschrijvingen voor deze reis worden afgesloten op 26 mei  
omwille van de aanvraag van de Ararat-permit die heel wat tijd  
in beslag neemt. Gelieve bijzondere aandacht te besteden aan  

het hoofdstuk ‘Formaliteiten’ in de landinfo  
(zie ‘Uitgebreide informatie) die specifiek zijn voor deze reis.mi
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13 tot 26 juli ’12 (14 d.)

Reisnr. 12TR106 Prijs ¤ 1720

Niveau: Zes tochten van SSS; de 

topbeklimmingen zijn SSSS.

Klimaat: Continentaal klimaat met droge en 

warme zomers. De nachten zijn in de bergen fris tot 

koud. Regen is mogelijk, vnl. in Kaçkar. Op de hoge 

Ararat is het zeer koud en winderig.

Vervoer: Privé-minibus.

Logies: Middenklassehotels (4x) en pension (1x). 

Elders bivak (met eet- en WC-tent).

Bagage: Enkel dagrugzakje. Op de Ararat wordt de 

bagage door lastdieren vervoerd.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 6 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, logies, transfers, 

meeste maaltijden, huur lastdieren op Ararat, 

gebruik stijgijzers en touw, begeleiding + lokale 

gids + kok + drijver, inkomgeld van vermelde 

bezienswaardigheden, permit Ararat-gebied, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Speciaal visum (¤ 85, prijs o.v.), 

middag- en avondmalen in Erzurum en Van.

Voorschot: 30% van de reissom.

Turkije
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De Paulus-route is een lange-afstandspad van zo’n 500 km in zuidelijk Turkije, dat Antalya 
via het Taurus-gebergte verbindt met het antieke Aspendos. Het loopt waar mogelijk in de 
voetsporen van de apostel Paulus, die meerdere reizen ondernam in Klein-Azië, het huidige 
Turkije, om het evangelie te verkondigen. Wij doen enkele mooie stukjes van het traject, met 
aandacht voor zowel natuur als cultuur.

Van Aspendos 
naar 
Sagalassos
langs de St. Pauls Trail

opgravingen uitgevoerd o.l.v. de Leuvense prof. Waelkens. 

(Tot 17 juni 2012 loopt in het Gallo-Romeins museum in 

Tongeren de tentoonstelling ‘Sagalassos, city of dreams’. 

Meer info vind je op de website.) Na het bezoek rijden 

we terug naar Antalya. Terugkeer naar huis op dag 8. 

dag 1-4: Antalya is een toeristische trekpleister, maar 

tevens een mooi gelegen stad met een prachtige haven 

en een pittoresk oud stadsdeel. Op dag 2 rijden we naar 

Beskonak in het Nationaal Park Köprülü. Onderweg 

bezoeken we de antieke stad Aspendos, met een uit-

zonderlijk goed bewaard en groot amfitheater. Op dag 

3 trekken we de wandelschoenen aan en stappen naar 

de volgende antieke stad, Selge, op de zuidflank van 

het Taurus-gebergte. Kleine zand- en herderspaadjes 

en stukken van Romeinse wegen leiden doorheen bos-

sen en langs authentieke dorpjes zoals Ören, Delisarnic, 

Kestanelik en Caltepe.

dag 5-6: We beginnen de dag met een korte transfer 

naar dorpje Kesme. Onderweg krijgen we zicht op het 

snelstromende water in de Köprülü-canyon, 14 km lang 

en tot 400 m diep. We wandelen tot op een kleine pas 

doorheen weiden en velden en dalen zigzaggend door 

een surrealistisch rotslandschap weer af tot het dorpje 

Kasimlar. Op dag 6 brengt Paulus ons door het bos van 

Tota Yaylasi, met tussen de bomen door uitzicht op de 

woeste omgeving, over een plateau en het herdersdorp 

Yeniköy naar de ruïnes van Adada. De lokale bevolking 

noemt het ‘Baulo’, dus de apostel is hier zeker gepas-

seerd. We worden opgepikt en naar het stadje Egidir 

gebracht, bij het gelijknamige meer.

dag 7-8: Op de terugrit brengen we een uitgebreid 

bezoek aan Sagalassos. Door zijn afgelegen ligging en 

metersdikke erosielaag is deze Romeinse site bijzonder 

goed bewaard. Al jarenlang worden hier baanbrekende 
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7 tot 14 april ’12 (8 d.)
Reisnr. 12TR051  Prijs ¤ 1260

6 tot 13 oktober ’12 (8 d.)
Reisnr. 12TR189 Prijs ¤ 1240
Niveau: SS. Soms flinke hoogteverschillen. Vaak stenige paden, soms met los gesteente. Klimaat: Aangenaam warm aan de kust, frisser hogerop. Neerslag mogelijk.

Vervoer: Privé-minibus.
Logies: Hotel in Antalya, elders eenvoudige pensions en bij families thuis (ook 

meerpersoonskamers).
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Ervaren Turkijebegeleiders  Gerd Westhof (reis 1) en Stijn Vanacker (reis 2)Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Vluchten, logies, transfers, meeste maaltijden, bagagevervoer, inkomgelden volgens programma, begeleiding + gids, luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Middag- en avondmaal in Antalya.Voorschot: 30% van de reissom.
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Maronieten kloosters en –kapellen tot Unesco-Wereld-

erfgoed is uitgeroepen. 

dag 7-10: Baalbek was een groot religieus centrum 

voor de god Baal ten tijde van de Feniciërs. De Romei-

nen veroverden de stad en de gebouwen die ze er ach-

terlieten zijn indrukwekkend: ze worden niet voor niets 

gerekend tot de mooiste klassieke overblijfselen uit het 

Midden-Oosten. Even knap is Anjar, de prachtig gele-

gen ruïne van een 8ste-eeuwse Ommayadische stad. 

Een laatste wandeling doen we in het ruige en beboste 

Choufgebergte, met het grootste natuurreservaat van 

het Midden-Oosten en alweer die majestueze ceders. 

Via het emirpaleis in Beiteddin, een 19de-eeuws archi-

tecturaal pareltje, rijden we naar Beiroet. Op dag 9 kuie-

ren we rond in Downtown Beiroet, drinken een espresso 

op een hip terrasje, zien de zon ondergaan vanaf de  

Corniche. Het is een stad met vele gezichten die boven-

al bruisend en vitaal is.

Dit boeiend landje aan de oostkant van de Middellandse Zee herbergt een schat aan cul-
turele en historische rijkdommen, en is gezegend met een prachtige natuur. Vanaf de kust 
klimt het groene Libanongebergte meer dan 3000 m de hoogte in. Al wandelend ontdekken 
we de mooiste natuurgebieden van Centraal- en Noord-Libanon, en vullen die aan met een 
bezoek aan de belangrijkste plaatsen en sites.

Wandelen en cultuur  
in het Libanongebergte

dag 1-3: Na een eerste nacht in Jounieh, gelegen in 

een mooie baai ten noorden van Beiroet, begeven we 

ons meteen naar de hogere regionen van de Libanon-

bergen. Via het tempelcomplex van Faqra en de ‘Natural 

Bridge’ wandelen we tot Afqa, een natuurgebied aan 

de bron van de Adonis-rivier. ’s Anderendaags stappen 

we langs de rivier naar de Romeinse Machnaqa-tempel 

en gaan op verkenning in Tripoli, met de authentiekste 

soeks van het land en de hooggelegen kruisvaarder-

burcht.

dag 4-6: In Douma zetten we aan voor een trekking 

die ons over een nieuw lange-afstandspad (Lebanon 

Mountain Trail) in 3 dagen naar Bcharreh brengt, thuis-

stad van de Libanese dichter Khalil Gibran (auteur van 

o.a. ‘De Profeet’). Er liggen wondermooie plaatsen 

op ons pad, zoals de gekende Libanonceders van het  

Tannourine Cedars Reserve en van ‘Arz Errab’, de 

‘ceders van de Heer’. En de groene Qadisha-vallei die 

met haar spectaculair, tegen de rotshellingen gelegen 
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7 tot 16 juni ’12 (10 d.)

Reisnr. 12LB183 Prijs ¤ 1520

Niveau: SS voor de meeste wandelingen, een 

enkele keer neigend naar SSS. 

Klimaat: Het is warm en regen is eerder zeldzaam.

Vervoer: Privé-minibus.

Logies: Klooster (2x), bungalows op camping (1x), 

pension (2x), bij mensen thuis (2x) en hotel (2x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Gerd Westhof, ervaren Libanon-

reiziger en -begeleider.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, 

transfers, begeleiding + gids, luchthaventaksen, 

BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.
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Deze reis neemt je mee op een avontuurlijke 
ontdekkingstocht van Jordanië’s mooiste 
natuurgebieden: de woeste Mujibcanyon, 
de mooie Wadi Dana en de kleurige woestijn 
van Wadi Rum. We kamperen er op prachti-
ge locaties. Ook op cultureel vlak wordt het 
absoluut genieten tijdens het meerdaags 
bezoek aan de beroemde site Petra.

Avontuurlijke ontdekking van  
Jordanië’s mooiste natuurgebieden

dag 3-4: Onder leiding van een professionele gids, 

maken we een avontuurlijke tocht doorheen Wadi 

Mujib, een adembenemend mooie canyon. De natuur 

is er onherbergzaam, met geërodeerde rotsen, steile 

hellingen, hier en daar wat vegetatie. We wandelen, 

klimmen, zwemmen en dalen abseilend een 20 m hoge 

waterval af (een wat minder gedurfd alternatief is indi-

vidueel mogelijk). Vanaf ons tentenkamp met zicht op 

de Jordaanse Rift-vallei maken we ook een dagtocht 

in het natuurreservaat van Dana, zeer afwisselend qua 

plantengroei en landschappen.

dag 5-7: De beroemde site van Petra is een magi-

sche combinatie van bouwkunst en natuurschoon. We 

kamperen er drie nachten en langs avontuurlijke paden 

gaan we op ontdekking naar de Nabatese bouwwerken:  

tempels, rotsgraven, offerplaatsen, mausolea, amfi-

theater, enz. Daarnaast zoeken we ook minder drukbe-

zochte plaatsen op, zoals Little Petra, trekken door klo-

ven en beklimmen de Jebel Harun, 

de hoogste top van de omgeving. 

dag 8-10: Eerst over de Desert 

Road, nadien over een klein wegje 

rijden we tussen indrukwekkende 

rot smassieven naar Wadi Rum. 

Deze woestijn vormt een specta-

culair decor, met warmgele en rode 

zandvlaktes omzoomd door grillige 

en kleurige rotsformaties. Te voet 

trekken we door dit gesculpteerde 

landschap, in de voetsporen van 

Lawrence of Arabia. We wisselen 

het wandelen door valleien af met 

de beklimming van enkele impo-

dag 1-2: Het is in Jerash, één van de mooiste en best 

bewaarde Romeinse provinciesteden in het Midden-

Oosten, dat onze reis door de geschiedenis begint. Dan 

dalen we af naar het laagste punt op aarde: de Dode Zee 

op 394 m onder de zeespiegel. We testen hoe het voelt 

om (proberen) te zwemmen in het extreem zoute water. 

In Madaba bezichtigen we de 6de-eeuwse mozaïek-

kaart van Palestina.

nerende bergtoppen, om van een weidser uitzicht op 

Wadi Rum te kunnen genieten. Als ’s avonds de laatste 

vlammen van het kampvuur stilaan doven en boven je 

duizenden sterren fonkelen in de eindeloosheid van het 

hemelgewelf, voel je je heel nietig..

dag 11-12: Op dag 11 keren we in de late namiddag 

terug naar Amman. Terugreis naar Brussel.
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14 tot 25 maart ’12 (12 d.)
Reisnr. 12JO020 Prijs ¤ 1910
Niveau: SS. Voor de tocht door de Mujib-canyon is geen ervaring nodig, wel moet je kunnen zwemmen en wat durf en zin voor avontuur hebben. Ook voor de tochten in Wadi Rum is een avontuurlijke ingesteldheid gewenst (soms klauteren). Je hebt best geen hoogtevrees. Klimaat: Wisselvallig met mogelijk regen op dagen 1-2. Minder wisselvallig en warmer naarmate we zuidelijker gaan. Meestal warm in Petra en warm tot zeer warm in Wadi Rum. In Petra en Wadi Rum kan het ’s nachts flink afkoelen.

Vervoer: Privé-bus.
Logies: Hotel in Amman en guesthouse in Madaba, elders kamperen. Slaapzak en -matje nodig.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst. 
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, gebruik tenten en kampeermateriaal, begeleiding, groepsvisum, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Jordanië
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Jordanië herbergt een schat aan historische bezienswaardigheden en bovendien kan je er 
ook prachtige tochten maken. Na de ‘highlights’ rond Amman, nemen wij je mee voor een 
meerdaagse verkenning te voet van de magische rotsstad Petra. Een prachtige afsluiter 
vormt de trekking in Wadi Rum. De rust van de woestijn, kamperen rond een vuur, het 
contact met de bedoeïenen, … belevenissen die je nooit meer vergeet. 

Culturele hoogtepunten  
van een rijk woestijnland

door kloven tussen de bergen, soms klimmen we naar 

hoge heuveltoppen. We bezoeken eveneens het nabij-

gelegen Al-Beidha, waar de oudste ruïnes tot 9000 jaar 

teruggaan, en het zgn. Little Petra. 

dag 7-10: Eerst over de Desert Road, nadien over een 

klein wegje rijden we tussen indrukwekkende rotsmassie-

ven naar Wadi Rum. Deze woestijn vormt een spectaculair 

decor, met warmgele en rode zandvlaktes omzoomd door 

grillige en kleurige rotsformaties. Drie dagen lang trekken 

we te voet door dit gebeeldhouwde landschap. Sportie-

velingen kunnen, na aankomst op de kampplaats, één of 

verschillende van de imponerende bergtoppen beklim-

men om van een weidser uitzicht op Wadi Rum te genieten. 

Na afloop van de trekking, spoelen we het stof weg in het 

kristalheldere water van de Golf van Aqaba. 

dag 11-12: Terugkeer via de kruisvaardersburcht van 

Kerak naar Amman. 

dag 1-2: Op een goed half uur van hoofdstad Amman 

ligt Jerash, één van de mooiste en best bewaarde 

Romeinse provinciesteden in het Midden-Oosten. Daar 

kuieren we door de antieke straten met theater, colon-

nades, badhuizen, fonteinen, tempels, ...

dag 3: We dalen af naar de Dode Zee, 394 m onder 

de zeespiegel, waar het hilarisch ronddobberen is in 

het zoute water. Op de berg Nebo genieten we, net als 

Mozes, van een panoramisch zicht op het ‘beloofde land’ 

en in Madaba bezichtigen we de 6de-eeuwse mozaïek-

kaart van Palestina. 

dag 4-6: De beroemde site van Petra is een perfecte 

combinatie van bouwkunst en natuurschoon. Ze is ook 

verrassend groter dan de meeste toeristen beseffen. 

We laten de drukte al gauw achter ons wandelen langs 

de Nabatese bouwwerken: tempels, rotsgraven, offer-

plaatsen, mausolea, amfitheater, enz. Soms gaan we 

Van 18 tot 26 feb.’12 en van 26 dec. ’12 tot 6 jan.’13  
vindt een 9-daagse, resp. 10-daagse versie van deze reis plaats.  

Meer info vind je op www.andersreizen.be/12JO044 en 12JO240.
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18 tot 26 februari ’12 (9 d.)

Reisnr. 12JO010 Prijs ¤ 1680

2 tot 13 april ’12 (12 d.)

Reisnr. 12JO044 Prijs ¤ 1830

14 tot 25 oktober ’12 (12 d.)

Reisnr. 12JO195 Prijs ¤ 1860

26 dec.’12 tot 6 januari ’13 (10 d.)

Reisnr. 12JO240 Prijs bekend 2012

Niveau: SS voor de wandelingen in Petra, soms 

met vrij grote hoogteverschillen. S à SS voor de 

wandelingen in Wadi Rum. Het soms mulle zand 

kan het wandelen bemoeilijken. Optioneel kan 

er in Wadi Rum geklommen worden. Je hebt best 

geen hoogtevrees. 

Logies: Hotel (7x), eenvoudig guesthouse in 

Madaba (1x) en kamperen (3x). Warme slaapzak en 

-matje nodig. 

Klimaat: Wisselvallig (april en kerst) tot warm 

(oktober) in Amman en Petra. Warm (april en kerst) 

tot zeer warm (oktober) in Wadi Rum en Aqaba. In 

Petra en Wadi Rum is het ’s nachts koud (april en 

oktober) tot zeer koud (kerst).

Vervoer: Privé-bus.

Bagage: Wordt vervoerd.

Begeleiding: André Peeters (reis 2) en Sabine 

Dejan (reis 3) die de reis al begeleid hebben.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

meeste maaltijden, gebruik tenten, begeleiding, 

groepsvisum, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middagmaal in Aqaba.

Voorschot: 30% van de reissom.

Jordanië
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Een wandelreis in Palestina onderneem je 
niet zomaar. Het vraagt enig inzicht in de 
politieke en religieuze situatie, in de reali-
teit van kolonisatie en militaire bezetting 
die ter plaatse onverbiddelijk op je inbeukt. 
Maar al wandelend geraken godsdienst en 
politiek op de achtergrond, wordt Palestina 
zo veel meer dan een item in het nieuws, 
leer je wat gastvrijheid écht betekent. Het 
wordt een boeiende reis in een verscheurd 
land, een indringende wandeltocht in een 
verdwijnend landschap. 

Inleef- en 
wandelreis 
op de 
Westelijke 
Jordaanoever

dag 5-6: Wandeling door een ‘bijbels’, heuvelend 

landschap van olijfboomgaarden en akkertjes met 

geuren van tijm, wilde salie en oregano. In het dorpje 

Duma worden we ’s avonds getrakteerd op zang en 

dans. ’s Anderendaags dwalen we over hoge heuvels en 

dalen af door een rotsige kloof naar Ain Auja, één van 

de grootste bronnen in de Jordaanvallei. We zitten nu 

op een ander lange-afstandspad, het Geboortepad van 

Nazareth naar Betlehem. Vannacht zijn we te gast in het 

kampement van een Bedoeïenenfamilie.

dag 7-10: Een korte transfer brengt ons naar het 

startpunt van de avontuurlijke tocht door de schitte-

rende kloof Wadi Qelt. We passeren het spectaculair 

gelegen klooster van Sint-Joris en eindigen aan het 

afgelegen heiligdom waarin zich het graf van Mozes zou 

bevinden. Dag 8 besteden we in de 10 eeuwen oude 

woestijn- en oasestad Jericho, waar we de belangrijkste 

bezienswaardigheden bezoeken. Onze laatste dag in 

Palestina brengen we door in en rond Betlehem, met 

een bezoek aan de christelijke sites, een fair trade coö-

peratieve en de universiteit. Vanuit Tel Aviv vliegen we 

terug naar huis. 

dag 1-3: Bezoek aan Jeruzalem. Een wandeling bin-

nen de wallen van de oude stad is als bladeren door een 

geschiedenisboek. Heilig voor de drie grote monothe-

istische godsdiensten, vind je er religie in al zijn dimen-

sies, ontmoet je pelgrims uit de hele wereld. Buiten de 

muren bezoeken we de Olijfberg en krijgen we een toer 

door Oost- en West-Jeruzalem met uitleg over de geo-

politieke situatie. Interessant is de ontmoeting met een 

vertegenwoordiger van OCHA, het UN Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs.

dag 4: Transfer noordwaarts naar Nablus, een stad 

met een geschiedenis die teruggaat tot de Bijbel. Maar 

ze huisvest ook het grootste vluchtelingenkamp van de 

Westbank en we gaan kijken wat het is om in één van 

de dichtst bevolkte plaatsen ter wereld te wonen. In de 

namiddag start onze wandeltocht die ons in 4 dagen 

zuidwaarts naar Jericho brengt. Vandaag en morgen 

volgen we een stukje van het Abrahamspad, een wan-

delroute die door 4 landen loopt, die een katalyzator wil 

zijn voor duurzaam toerisme en een geweldige manier 

is om het mooie landschap te ontdekken en mensen te 

onmoeten. We stappen tot het dorp Awarta waar de 

dorpelingen ons, wandelaars, hartelijk ontvangen.
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19 tot 28 mei ’12 (10 d.)
Reisnr. 12IL067 Prijs ¤ 1860 
Niveau: SS. Vaak stenige ondergrond en niet altijd duidelijke paden.

Logies: Hotel (4x) in Jeruzalem en Jericho, 1x kampement bij Bedoeïenen en elders kamers bij gastfamilies.
Klimaat: Zeer warm en droog. 
Vervoer: Privé-bus.
Bagage: Wordt vervoerd.
Begeleiding: Georg Brandt, vertrouwd met reizen in Palestina.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, meeste maaltijden, begeleiding, inkomgelden volgens programma, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Middagmaal op dagen 2-4 en 8-9.

Voorschot: 30% van de reissom.

Palestina
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dag 1-3: Van Cairo rijden we op dag 2 noordwest-

waarts naar Marsa Matruh aan de Middellandse Zee, 

waar we in de namiddag verkoeling op het strand zoe-

ken. Op dag 3 rijden we opnieuw het binnenland in en 

bereiken Siwa, temidden van enkele honderdduizenden 

dadelpalmen. De zowat twintigduizend bewoners leven 

hier al eeuwenlang op dezelfde strikt religieuze manier, 

in een kwetsbaar ecosysteem waar nog geen industrie is 

doorgedrongen. We beginnen met een bezoek aan de 

klei- en zoutruïnes van de indrukwekkende nederzet-

ting Shali, waarvan sommige delen nog bewoond blijken 

te zijn.

dag 4-6: Vanuit ons hotel in het stadje verkennen we 

vnl. al wandelend de omgeving. De twee door tafelbergen 

omringde zoutmeren zijn ronduit prachtig, vooral vanaf 

het eilandje Fatnas en in het licht van de ondergaande 

zon. Heel bijzonder is Gebel Mawta, de berg des doods 

waarin gedurende 2000 jaar de doden werden begraven. 

We wandelen langs imposante tombes en simpele gra-

ven, her en der met de mummies nog duidelijk zichtbaar. 

Ook bezoeken we – in de voetsporen van Alexander de 

Grote in de 4de eeuw voor Christus – de tempel van 

Amon. En helemaal zalig is het om te baden in een klein 

meertje dat helemaal omringd is door zandduinen! 

Het belangrijkste evenement in Siwa is echter het meer-

daags festival dat elk jaar in oktober gehouden wordt bij 

volle maan en na de dadeloogst. De bewoners trekken 

naar de berg Dakrour, waar ze met grootse festiviteiten 

Het festival van 
de volle maan in de Siwa-oase

het 18de-eeuwse vredesakkoord tussen de stammen 

herdenken. Onze reis valt op het juiste tijdstip en dus 

kunnen we getuige zijn van dit unieke gebeuren.

dag 7: Terugkeer naar Cairo en overnachting.

dag 8: Indien er tijd rest, brengen we ’s morgens vroeg 

nog een kort bezoek aan de piramiden. Vlucht huis-

waarts. 
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27 okt. tot 3 nov. ’12 (8 d.)

Reisnr. 12EG208 Prijs ¤ 1320

Niveau: S. Lange ritten tussen Caïro en Siwa.

Klimaat: Warm en droog.

Vervoer: Privé-bus tussen Cairo en Siwa. Lokaal 

vervoer (ezelkar, fiets en jeep) in Siwa.

Logies: Hotels. 

Bagage: Enkel dagrugzakje. 

Begeleiding: Ervaren Egypte- en woestijn-

begeleider Inge Demuynck.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, 

maaltijden, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.
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De Westelijke Woestijn is het meest oostelijke deel van de Sahara en beslaat zowat twee-
derde van het Egyptische grondgebied. Voor de woestijnliefhebbers valt hier een weinig 
bekend maar uitermate betoverend stuk woestijn te ontdekken. In deze reis brengen wij 
je zowel naar de grote woestijnoases als naar de mooiste en meest ongerepte delen van  
dit gebied. Vooral de Witte Woestijn spreekt 
tot de verbeelding…

Voettocht 
door de Westelijke Woestijn

dag 1-2: Aankomst in Cairo. Van hieruit begeven we 

ons zuidwestwaarts via de palmoase Baharriya, naar 

het vertrekpunt van de voettocht. Hier wacht de woes-

tijnploeg ons op! We maken een korte wandeling tot El 

Aqabaat, voor de eerste overnachting onder de specta-

culaire sterrenhemel. 

dag 3-5: De volgende dag trekken we naar de palm-

oase van Magic Spring, waar bij een bron een bassin 

werd gecreëerd. Via de Wadi el-Kebir, groen getint door 

struikgewas, trekken we de ‘Witte Woestijn’ binnen. De 

witte rotsformaties die uit het niets lijken op te duiken 

en de meest bizarre vormen aannemen, maken deze 

woestijn zo bijzonder. Deze geologische fenomenen 

worden ‘inselbergen’ genoemd en werden miljoenen 

jaren geleden gecreëerd door het spel van wind en zee-

water (je vindt hier dan ook overal fossiele zeeschelpen). 

Als sprookjesachtige sneeuwsculpturen in alle vormen 

en formaten vormen ze een irreëel schouwspel, in fel 

contrast met het warme geel van de zandbodem. 

dag 6-7: We stappen een heel ander gebied binnen: 

dat van de grote zandduinen. Hier komen we langs Gharet 

Hamdi, een rotspartij met een grot uitgeslepen door 

wind en zand. Vanaf de rots heb je een prachtig uitzicht 

over het omliggende gebied. 

dag 8-9: We rijden terug naar Cairo. Op dag 9 vlie-

gen we weer naar huis.

 
©

M
on

iq
ue

 L
ef

eb
vr

e

 
©

M
on

iq
ue

 L
ef

eb
vr

e

mi
dd

en
-o

os
te

n 
&

 n
oo

rd
-a

fr
ik

a

1 tot 9 april ’12 (9 d.)
Reisnr. 12EG038 Prijs ¤ 1230

13 tot 21 oktober ’12 (9 d.)
Reisnr. 12EG193 Prijs ¤ 1250

22 tot 30 december ’12 (9 d.)
Reisnr. 12EG236 Prijs bekend 2012 
Niveau: S tot SS. Gemiddeld tot 6 uur stappen per dag.

Klimaat: In de woestijn is het warm (december) tot zeer warm (voor- en najaar) overdag en fris tot koud ’s nachts.
Vervoer: Privé-bus.
Logies: 2x in een middenklassehotel in Cairo en de overige nachten in de woestijn: 6x in open lucht (lichtgewicht schuiltenten ter beschikking in geval van regen of felle wind). Warme slaapzak en -matje moet je zelf voorzien. 

Bagage: Enkel dagrugzakje. 
Begeleiding: Ervaren Egypte- en woestijn-begeleiders Inge Demuynck (reis 1 & 3) en  Aster Kalogrias (reis 2).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, maaltijden, bagagevervoer met terreinwagen, begeleiding, kok, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen: Fooien (ca. ¤ 35).Voorschot: 30% van de reissom.

Egypte
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De Sinaï-woestijn
Het Sinaï-schiereiland vormt een natuurlijke grens tussen Afrika en Azië. Anders dan 
in de Sahara, vind je hier geen uitgestrekte duinenzeeën. De Sinaï bestaat namelijk 
uit indrukwekkende bergen, waarvan de toppen tot boven de 2600 m reiken. Bergen 
met prachtig gekleurde rotswanden, smalle kloven, ruwe plateaus, en hier en daar een 
palmoase. Je kan kiezen uit 3 verschillende reizen. We vliegen met chartervluchten op 
Sharm al-Sheikh en sluiten telkens af met een kort verblijf in Dahab aan de Rode Zee. 

1. De Sinaï in het spoor 
van de dromedarissen

Tijdens deze trekking met dromedarissen wandelen we 

doorheen een indrukwekkend kleurenspel van rotswan-

den, smalle kloven en ruwe plateaus in terracotta tinten 

en de bekende ‘coloured canyon’. We bezoeken ook het 

Sint-Katharinaklooster aan de voet van de Mozesberg, 

op wiens top we de zonsondergang bewonderen. 

26 februari tot 4 maart ’12 (8 d.)

Reisnr. 12EG015 Prijs ¤ 1080

4 tot 11 november ’12 (8 d.)

Reisnr. 12EG221 Prijs ¤ 1120

30 december ’12 tot 6 januari ’13 (8 d.)

Reisnr. 12EG244 Prijs ¤ 1190

Niveau: SS voor de tochten; afwisselend rots- en zandpaden, 

soms met losliggend gruis en af en toe klauteren. SS à SSS 

voor de beklimming van de Mozesberg. Hoogtevrees is 

afgeraden.

Klimaat: Overdag warm (temperaturen rond 25°); ’s nachts 

koelt het in de woestijn sterk af (tot 5-10°).mi
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Het desolate woestijnlandschap biedt eveneens 

het perfecte kader voor de heilzame combinatie 

van yoga en wandelen. Eenvoudige yoga-oefe-

ningen ontspannen lichaam en geest aan het 

begin en het einde van iedere wandeldag. De AR-

begeleid(st)er staat in voor de wandelingen en 

wordt bijgestaan door een gediplomeerde docente 

van het Iyengar Yoga Centrum Antwerpen.

2. ‘High Mountains’ 
van de Sinaï

Deze sportievere trekking situeert zich in het hart 

van het Sinaïgebergte, dat zich rondom het Sint-

Katharinaklooster uitstrekt. Hier bevinden we ons 

steeds tussen pakweg 1500 en 2500 m, waardoor 

de temperaturen heel draaglijk zijn. We wandelen 

in ruig terrein met flinke toppen, wat klimwerk en 

fantastische uitzichtpunten.

29 april tot 6 mei ’12 (8 d.)

Reisnr. 12EG056 Prijs ¤ 1280

Niveau: SSS. Voor sommige beklimmingen of afdalin gen 

heb je best geen hoogtevrees. 

Klimaat: Overdag warm (25 à 30°); ’s nachts koelt het in de 

woestijn sterk af.

3. De stilte van de woestijn, wandelreis gecombineerd met yoga

11 tot 18 november ’12 (8 d.)

Reisnr. 12EG226 Prijs ¤ 1120

Niveau: SS voor de tochten; afwisselend rots- en 

zandpaden, soms met losliggend gruis en af en toe 

klauteren. SS à SSS voor de beklimming van de Mozesberg. 

Hoogtevrees is afgeraden.

Klimaat: Overdag warm (temperaturen rond 25°); ’s nachts 

koelt het in de woestijn sterk af (tot 5-10°).
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Voor alle reizen:
Vervoer: Minibus.
Logies: Bivak onder de sterren, in Dahab en Sint-Katharina middenklasse hotels (met zwembad). Een kok zorgt voor de kampeermaaltijden. Warme slaapzak en -matje nodig. Behalve in de High Mountains, gaat er een halfopen tent mee in geval van regen of felle wind.

Bagage: Wordt vervoerd. 
Begeleiding: Ervaren Egypte- en woestijn-begeleiders Inge Demuynck (reis 1 februari/december, reis 3) , Yvon Arendsen (reis 1 november en reis 2) en Iyengar yogadocente Ann Brosens (reis 3).Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + lokale ploeg, huur kamelen, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Fooien (ca. ¤ 40).Voorschot: € 30% van de reissom.
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De beschaving die lang geleden in de Nijlvallei ontstond, verbaast de hedendaagse bezoeker 
door het groot aantal monumenten dat ze naliet. Deze reis brengt je niet alleen langs de 
toeristische hoogtepunten, maar ook langs minder bekende sites en naar de weinig bezochte, 
uitermate betoverende Witte Woestijn. We verplaatsen ons te voet, per trein, per boot en 
per fiets.

Van de Nijl naar Witte Woestijn

Onderweg zien we het dagelijkse leven op de oevers 

traag aan ons voorbijglijden, en we kamperen opnieuw 

op de boot. Na het bezoek aan de tempel van Kom 

Ombo de volgende dag, rijden we verder via de tempel 

van Edfoe naar Luxor. 

dag 9-10: Op de westelijke Nijloever van Luxor  

volgen we te voet het pad over de heuvels waarlangs 

de arbeiders destijds van de tempel van Hatjepsoet  

naar hun dorp trokken. Per fiets rijden we over de Nijl-

corniche naar het gigantische tempelcomplex van Kar-

nak. Wie door de schemerende zalen van de tempels 

dwaalt of de kleurenpracht van de muurschilderingen in 

de diep uitgehouwen koningsgraven aanschouwt, heeft 

weinig méér nodig om zich een beeld te vormen van hoe 

de mensen hier toen leefden.

dag 11-14: Transfer noordwestwaarts naar de Wes-

telijke Woestijn, met onderweg een overnachting in de 

middeleeuwse versterkte oasestad Qasr Dakhla. Dan 

komen we aan in de zgd. Witte Woestijn, waar witte 

rotsformaties als besneeuwde heuvels het okergele 

zand opfleuren. Een bevreemdend landschap, zeker bij 

zonsondergang. Te voet ontdekken we dit bijzondere 

stukje natuur en bivakkeren ’s avonds onder de sterren.

dag 15-16: Transfer Cairo en terugvlucht.

dag 1-3: We vangen de reis aan in Cairo. Uiter-

aard brengen we een bezoek aan Gizeh met ‘de’ drie 

piramiden en de sfinx, en aan Sakkara, maar ook het  

boeiende islamitische Cairo staat op ons programma. 

Op de avond van dag 3 nemen we de comfortabele 

nachttrein naar Aswan.

dag 4: In Aswan, gelegen in het zuiden van Egypte, 

houdt de vruchtbare Nijlzone op om over te gaan in 

de Nubische woestijn. We steken de Nijl over voor een 

bezoek aan de graven op de westelijke oever en het 

klooster van St-Simeon. Voor het middagmaal zijn we te 

gast bij een Nubische familie.

dag 5-6: Per bus rijden we ’s morgens vroeg naar 

Aboe Simbel, met zijn immense tempels van Ramses II 

en Nefertari. We keren terug naar Aswan om in te sche-

pen op een gemotoriseerde boot voor de tweedaagse 

tocht op het Nassermeer. Langs de grillige oevers, met 

baaien en inhammen, ligt de onherbergzame Nubische 

woestijn als een desolaat maanlandschap. We kampe-

ren op de boot, onder de immense sterrenhemel van de 

woestijn. Na de weinig bezochte tempel van Kalabsha 

keren we terug naar Aswan, waar we nog het tempel-

complex van Filae bezoeken.

dag 7-8: We schepen opnieuw in, dit keer op een 

felucca waarmee we een dag lang de Nijl zullen afzeilen. 
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31 maart tot 15 april ’12 (16 d.)

Reisnr. 12EG025 Prijs ¤ 1670

6 tot 21 oktober ’12 (16 d.)

Reisnr. 12EG187 Prijs ¤ 1670

Niveau: S. 

Klimaat: Meestal warm (in april) tot zeer warm 

(oktober) overdag. In de woestijn koelt het 

’s nachts af (5 à 10°).

Vervoer: Bus, nachttrein, motorboot op het 

Nassermeer, zeilboot op de Nijl.

Logies: Middenklassehotels (8x), boot (2x), 

comfortabele nachttrein (1x). De overige nachten 

slapen we in de woestijn, in open lucht (3x) en in 

een eenvoudig hotel (1x). Slaapzak en -matje moet 

je zelf voorzien. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Egyptebegeleider Ann Tilley 

(reis 2).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, maaltijden, 

begeleiding, huur fietsen, bagagevervoer, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Inkomgelden 

bezienswaardigheden (ca. ¤ 120), fooien (ca. ¤ 65).

Voorschot: 30% van de reissom.
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schap van verlaten troglodietendorpen met woningen 

boven en onder de grond. Via dorre, woestijnachtige 

en desolate valleien bereiken we onze kampplaats bij 

Mogor.

dag 5: Na enkele uren stappen bereiken we Ksar 

Halouf, een verlaten maar erg mooi onderhouden 

ksar – een oude, versterkte opslagplaats –, gelegen op 

een heuvel. Na de picknick trekken we verder. Vanaf 

de hoger gelegen rotspaden openen zich schitterende 

zichten op de olijfgaarden in de valleien. En als de lucht 

helder genoeg is, zien we in de verte de duinen van de 

Grote Oostelijke Erg liggen.

dag 6-7: De twee laatste wandeldagen lopen we op 

en af tussen hoge rotsen, soms moeten we klimmen en 

klauteren en trekken we over smalle kammen en berg-

ruggen. Nog een laatste picknick, dan nemen we op 

dag 7 afscheid van onze gids en de ezeldrijver, die onze 

vrienden geworden zijn. We reizen terug naar Djerba, 

de ideale plek om bij wijze van afsluiter nog een vleugje 

zeelucht op te snuiven.

dag 8: Vlucht naar Brussel

Tussen de Middellandse Zee en de Sahara verheft zich het Dahar-gebergte. We ontdekken 
dit weinig gekend wandelgebied tussen zee en woestijn met een grote variëteit aan land-
schappen. We maken kennis met het dagelijkse, harde leven van de gastvrije Berberbevol-
king en logeren op unieke en originele plekjes.

Berberdorpen  
in het Dahar-gebergte

dag 1-2: We vliegen naar Djerba en logeren een 

nachtje in Houmt Souq. De ferry brengt ons naar het 

vasteland en we reizen verder het binnenland in naar 

Toujiane, het vertrekpunt van een 5-daagse trekking. 

Toujiane is een traditioneel dorp dat geniet van een 

mooie ligging en waarvan de huizen schitterend tegen 

de helling liggen aangebouwd. We krijgen een rondlei-

ding in het dorp, waar de vrouwen zich vooral bezighou-

den met het weven van tapijten, en nemen een kijkje in 

een oude troglodytenwoning en -molen. We brengen 

de nacht door in een grotkamer van de rotswoning van 

onze gids.

dag 3: Vanuit Toujiane begeven we ons over eeuwen-

oude bergpaden naar het dorpje Smerten. Het pad 

slingert door olijfgaarden, tussen palmbomen en langs 

akkertjes die met volharding worden onderhouden. 

De bergflanken zijn schaars begroeid, maar her en der 

vind je mooie, kleine bloemetjes. Vanavond krijgen we 

opnieuw gastvrij onderdak aangeboden door een plaat-

selijke familie.

dag 4: We trekken verder via een uitgedroogde rivier-

bedding en doorkruisen een surrealistisch maanland-

Van de Nijl naar Witte Woestijn
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12 tot 19 mei ’12 (8 d.)
Reisnr. 12TN062 Prijs ¤ 1030
Niveau: SS. Tochten van 4 à 6 stapuren over rotsachtig terrein. 

Klimaat: Overdag is het meestal warm en ’s nachts fris tot koud.
Vervoer: Terreinwagens.
Logies: Eenvoudig hotel in Djerba. Tijdens de trekking 2x bij mensen thuis, 2x kamperen en  1x in een grotkamer.

Bagage: Enkel dagrugzak. 
Begeleiding: Nancy Jans, die deze reis heeft voorbereid.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding + gids + ezeldrijver, bagagevervoer met ezels, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Tunesië
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Je hoeft niet ver weg te rijden van de volle 
stranden om een heel ander Tunesië te 
ontdekken. Of je nu kiest voor de Sahara 
met zijn eindeloze zandduinen of liever 
de bergen intrekt, je zal telkens verrast 
worden door de pracht van de natuur, de 
gastvrijheid en authentieke levenswijze 
van de mensen.

Deze reis combineert de ruige natuur van het Dahar-

gebergte met de zachte rust van de woestijn. Al wan-

delend ontdek je zowel de fotogenieke bergdorpen 

als de onbegrensde kleuren en vormen van de Sahara.

dag 1: Vlucht naar Djerba.

dag 2-4: We wandelen door de zuidelijke valleien 

van het Dahar-gebergte. Hier liggen op hoge toppen 

eeuwenoude bergdorpen, soms verlaten. Douiret, schit-

terend tegen de heuvel aangebouwd, was ooit een stop-

plaats op de karavaanroute van Ghabès naar Ghadamis. 

In het indrukwekkende Chenini wacht ons een nachtje 

in een eenvoudige, maar charmante grotwoning. De vol-

gende dagen trekken we over bergpaden naar het majes-

tueus gelegen Guermessa en naar Toujiane, temidden van 

kleine akkers, olijfgaarden, palmbomen… 

dag 5-7: Met dromedarissen voor de bagage trekken 

we 2 dagen de Sahara in. De zee van zand, geborsteld 

door de wind, wordt slechts af en toe onderbroken door 

een plateau of wat stekelige planten. Overnachten 

doen we onder de sterrenhemel. Op dag 7 slapen we 

weer in het hotel op Djerba, waar we nog een vleugje 

zeelucht kunnen opsnuiven.

dag 8: Vlucht naar Brussel.

27 oktober tot 3 november ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TN211 Prijs ¤ 1060

1. Zuid-Tunesië in al zijn variaties
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De Grote Oostelijke Erg is een deel van de Sahara en 

beantwoordt helemaal aan het poëtische beeld dat 

mensen doorgaans van woestijnen hebben: elegant 

golvende zandduinen, zachte vormen en kleuren, 

totale rust en stilte. Zes dagen lang en op het ritme 

van de dromedarissen ontsluier je de ware schoon-

heid van de woestijn. 

dag 1: Vlucht naar Djerba. 

dag 2-7: Met een kleine karavaan dromedarissen 

gaan we op trekking. Het landschap bestaat uit een ein-

deloze aaneenschakeling van glooiende duinen, hier en 

daar onderbroken door wuivend gras, groene struiken 

en in de verte soms een rotspartij. In de loop van een 

3. De stilte van de woestijn
Wandelreis gecombineerd met yoga

Het rustgevende woestijnlandschap vormt even-

eens een perfect kader voor de heilzame combi-

natie van yoga en wandelen. De reis is een variante 

op de trekking met dromedarissen, maar eenvou-

dige yogaoefeningen voor en na de dagtocht zorgen 

voor een totale herbronning. Een gediplomeerde 

docente van het Iyengar Yoga Centrum Antwerpen 

zorgt voor de yoga-sessies.

10 tot 17 maart ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TN002 Prijs ¤ 850

2. Op het ritme van de dromedaris in de Grote Oostelijke Erg

dag verandert de kleur van het zand voortdurend. 

Stappend door dit landschap kom je helemaal tot 

rust. We genieten elke avond van het kampvuur, 

slapen onder een immense sterrenhemel. Rond de 

middag van dag 7 keren we terug naar Djerba, voor 

een laatste wandeling in de soeks of langs de zee. 

dag 8: Vlucht naar Brussel.

11 tot 18 februari ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TN008 Prijs ¤ 740

17 tot 24 november ’12 (8 d.)

Reisnr. 12TN228 Prijs ¤ 840
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Voor alle reizen:
Niveau: SS. Tochten van 4 à 7 stapuren. In de woestijn op vlak tot heuvelachtig terrein waar het soms lastig lopen is in het mulle zand. In de bergen is het traject rots- en heuvelachtig.Klimaat: Overdag is het warm en ’s nachts fris tot koud (tot 0°).

Vervoer: Terreinwagens.
Logies: Hotel in Djerba en Douz. Sterrenhemel of halfopen bedoeïenentent in de woestijn. In het ge bergte: grothotelletjes en bij mensen thuis (reis 1).Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Marina Abts (reis 3), Lau schraepen (reis 2 februari) en Erwin Van Caimere  (reis 2 november).
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, gebruik kampeermateriaal, huur dromedarissen, begeleiding + gids + drijvers/koks, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.
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van zonsondergangen en sterrenhemels die met elkaar 

wedijveren in schoonheid. 

dag 7-9: Op dag 7 lopen we ons laatste traject en 

bereiken we het eindpunt van de tocht: Essaouira, een 

aangenaam en mooi versterkt kuststadje met witge-

kalkte huizen en een prachtige medina. De levendige en 

kleurrijke vissershaven ligt aan de voet van de stadswal-

len. In de late namiddag van dag 8 keren we terug naar 

Marrakech. 

De Atlantische kust ten zuiden van Essaouira is een prachtig en schaarsbewoond gebied 
waar de zee op hoge kliffen beukt en over kilometerslange stranden rolt. Deze tocht – met 
kamelen voor de bagage – brengt ons in een regio die vaak enkel te voet bereikbaar is. Na 
een bezoek aan Marrakech, wandelen we in vijf dagen naar het mooie kuststadje Essaouira, 
op en langs rotspartijen, over hoge duinen en brede zandstranden – waar we wild kamperen- 
en langs kleine vissersdorpjes.

Langs de Atlantische Oceaan  
naar Essaouira

dag 1-3: In het levendige Marrakech kunnen we vanaf 

het Jemaa El-Fnaa-plein de historische medina verken-

nen, met o.a. de imponerende Koutoubia-moskee, en 

een wandeling maken in de soeks. De transfer op dag 3 

naar het vissersdorp Ijerrar, het vertrekpunt van de trek-

king, brengt ons zo’n 270 km westwaarts. Vandaag van-

gen we aan met een korte wandeling en slaan voor het 

eerst onze tenten op.

dag 4-6: Onze tocht verloop op een aangenaam 

tempo, over prachtige kliffen en langs vissersplaatsjes 

met slechts een handjevol huizen. In het barre ach-

terland zien we arganbomen – al dan niet met geiten 

erin! – waarvan de vruchten de kostbare arganolie 

voortbrengen. Op ons pad liggen ook enkele mara-

bouts, witte grafhuisjes van lokale heiligen, te blinken 

in de zon. Soms lopen we urenlang over eindeloze 

maagdelijke stranden, en het is heerlijk pootjebaden 

of zwemmen in de Oceaan. ’s Avonds worden heerlijke 

maaltijden voor ons klaargemaakt. Onze bivakplaat-

sen liggen idyllisch langs de zee en laten ons genieten 
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26 mei tot 3 juni ’12 (9 d.)

Reisnr. 12MA073 Prijs ¤ 1190

20 tot 28 juli ’12 (9 d.)

Reisnr. 12MA112 Prijs ¤ 1280

Niveau: SS. 4 tochten van 4,5 tot 5,5 u. en 1 tocht 

van ca. 2,5 u. Niet al te zware, maar frequente 

hoogteverschillen. Strandwandeling op laatste 

trekkingdag.

Klimaat: Zonnig en warm (in mei) tot zeer warm (in 

juli); de oceaanwind brengt verkoeling. Zeer warm 

in Marrakech.

Vervoer: Privé-bus.

Logies: Hotel in Marrakech en Essaouira (4x) en de 

overige nachten in tenten. Slaapzak meebrengen.

Bagage: Wordt door kamelen gedragen (die soms 

een andere route nemen dan de groep).

Begeleiding: Marina Abts (reis 1) en Sarah Coenen 

(reis 2), beide vertrouwd met reizen in Marokko.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding + gids + kok + drijvers, 

huur kamelen, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom. 

Marokko
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Rabat, Meknès, Fez en Marrakech, samen bekend als de ‘keizerlijke steden’, zijn stuk voor 
stuk historische en architecturale pareltjes, en toch allemaal verschillend. Tijdens deze cul-
turele wandelreis worden ze gecombineerd met wandelingen die je laten proeven van de 
prachtige natuur van het Atlasgebergte en de Berbercultuur. 

Van de keizerlijke steden  
naar de Atlas

sche wereld te maken. Niet te missen is een bezoek aan 

Volubilis, een magnifieke Romeinse site even buiten 

Meknès. Fez is al eeuwenlang het spirituele centrum van 

de Marokkaanse islamitische traditie. Rondwandelen in 

de drukke, middeleeuwse medina van Oud Fez is een 

boeiende ervaring.

dag 5-7: In drie etappes verbinden we Fez met het 

zuiden. We doorkruisen hierbij de Midden-Atlas, die 

prachtige wandelmogelijkheden biedt. Op dagen 5 en 

6 trekken we onze wandelschoenen aan voor de eerste 

verkenningstochten in het Atlasgebergte. De volgende 

dag bereiken we de ksar (versterkt dorp) van Goulmima-

Tineghir, gelegen aan de zuidkant van de Atlas. 

dag 8-9: Twee dagen verkennen we de indrukwek-

kende zuidzijde van de Hoge Atlas, bekend voor zijn 

spectaculaire kloven, zoals die van de Todra en van de 

Dadès. Hier wandel je zowel in een smalle canyon, met 

hoog oprijzende rotswanden, als in de vruchtbare pal-

menoase van Tineghir en in de ‘rozenvallei’. Op dag 

9 maken we vanuit Ouarzazate een wandeling in de 

mooie oase van Fint. 

dag 10-12: Bij Ouarzazate bezoeken we de ksar Aït 

Ben Haddou, een versterkt dorp dat bekend is als het 

mooiste voorbeeld van traditionele Zuid-Marokkaanse 

architectuur en dat als decor gebruikt werd in vele avon-

turenfilms. Dan rijden we dwars door de Hoge Atlas naar 

Marrakech. Een bezoek aan deze wervelende stad is een 

perfecte afsluiter voor deze afwisselende reis. 

dag 1-4: We starten deze indrukwekkende reis met 

een korte wandeling langs de hoogtepunten van Rabat. 

We verkennen de rustige Oudaia-kasba en de ‘Andaloe-

sische’ medina, passeren langs het koninklijk paleis, de 

Hassan-toren en het mausoleum van Mohammed V. 

Vervolgens rijden we door naar Meknès, waar sultan 

Moulay Isma’il hemel en aarde heeft bewogen om de 

stad tot de mooiste en monumentaalste van de Arabi-
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4 tot 15 april ’12 (12 d.)
Reisnr. 12MA045 Prijs ¤ 1390

1 tot 12 oktober ’12 (12 d.)
Reisnr. 12MA184 Prijs ¤ 1280
Niveau: S. De wandelingen in de Midden-Atlas neigen naar SS (max. 5 uur).

Klimaat: Overdag warm in de steden, frisser in  de bergen. ’s Nachts fris tot koud in de bergen.Bagage: Enkel dagrugzakje.
Vervoer: Privé-minibus en 1x lokale bus.Logies: Stijlvolle riad in Marrakech (2x), elders comfortabele tot eenvoudige hotels (6x), bij mensen thuis (1x), in een eenvoudige gîte (1x) en in een goed uitgerust tentenkamp (1x). Slaapzak nodig.

Begeleiding: Abderrahim Annouch, Nederlandssprekende Marokkaan (reis 2).Deelnemers: Min. 7 – max. 13.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, ontbijt en avondmaal, begeleiding + gids, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middagmalen en fooien  (ca. ¤ 140).
Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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uit de blaadjes van de rozen. Op dag 5 roeren we mee in 

de potten tijdens een kookworkshop, die je inwijdt in de 

geheimen van de Marokkaanse keuken. 

dag 6-10: Via een ander mooi kasbadorp, Tam-

nougalt, bereiken we het woestijnstadje Zagora. Was  

Marrakech nog voluit Arabisch, hier voel je al Zwart 

Afrika: de lemen huizen, het krakend heldere licht, de 

gesluierde vrouwen op straat. In het gezelschap van 

dromedarissen trekken we ’s anderendaags voor ander-

halve dag te voet de woestijn in. Overnachten doen we 

als echte nomaden in een comfortabel tentenkamp 

temidden van eindeloze zandduinen. Een mooie rit 

door de Drâa-vallei brengt ons tenslotte op dag 10 naar 

Ouarzazate. Onderweg bezoeken we Ait Ben Haddou, 

een versterkt dorp met prachtige traditionele Zuid-

Marokkaanse architectuur, dat als decor gebruikt werd 

in vele avonturenfilms. 

dag 11: Vroege vlucht naar huis vanuit Ouarzazate.

Tijdens deze charmereis ontdekken we Marokko op z’n best: de wervelende soeks van Mar-
rakech, eeuwenoude kasba’s aan de voet van de Hoge Atlas en exotische palmoasen. We 
logeren in karaktervolle logiesplaatsen, waarvan 1 nachtje als echte nomaden in een com-
fortabel tentenkamp temidden van eindeloze zandduinen. 

De vele charmes van Marokko

dag 1-2: Voor een bezoeker is Marrakech Marokko 

op z’n best: je wordt overrompeld door kleuren, geu-

ren en geluiden, charme en sfeer, steegjes en straatjes 

in een labyrint van licht en schaduw. Op het Jemaa El-

Fnaaplein, stilaan hét symbool van Marrakech, ervaar 

je meteen de typische sfeer van de stad: met zangers, 

muzikanten, slangenbezweerders, acrobaten, astrolo-

gen, waarzeggers, … Vanuit een elegante riad bezoeken 

we de belangrijkste bezienswaardigheden en gaan we 

op verkenning in de uitgestrekte soeks.

dag 3-5: We doorkruisen het indrukwekkende Atlas-

gebergte en stoppen onderweg eventueel aan de kasba 

van Taourirt. De volgende nachten logeren we zelf in 

een echte kasba, sober maar sfeerrijk bij Mohammed 

en zijn broers in El Qal’at M’Gouna. Vanuit de kasba 

kijk je uit op de prachtige Rozenvallei, met in de verte 

de besneeuwde toppen van het M’Gounmassief. We 

maken een dagtocht in de Rozenvallei, vooral bekend 

omwille van het geurige water dat gedistilleerd wordt 
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22 dec. ’12 tot 1 januari ’13 (11 d.)

Reisnr. 12MA245 Prijs bekend 2012

Niveau: S tot SS. 2 hele en 1 halve dagtocht.

Klimaat: Warm overdag. ’s Nachts kan het koud 

worden in de woestijn.

Vervoer: Privé-bus.

Logies: Karakter- en charmelogies. Tentenkamp 

op dag 8.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, kampeeruitrusting, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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De vele charmes van Marokko

Warm zand en besneeuwde Atlastoppen, droge canyons en groene valleien, uit-
gestorven kasbadorpen en drukke markten… In een landschap van voortdurende 
contrasten bieden wij – vanuit drie zorgvuldig uitgekozen charmelogiesplaatsen 

– een reis aan die comfortabele wandelingen combineert met workshops over tra-
ditioneel Marokkaans koken. Zet al je zintuigen alvast op scherp. 

Marokko geproefd!
Lichte wandelreis met kookworkshops

dag 4-5: We verlaten El Qal’at M’Gouna 

en op weg naar onze volgende bestemming 

bezoeken we één van de mooie, tradi-

tionele kasba’s die deze regio rijk is. We 

logeren 2 nachten in charmante gasten-

kamers – met zwembad en hammam – ten 

noordwesten van Ouarzazate. Van op het 

overschaduwde terras heb je een prach-

tig uitzicht op de zuidelijke uitlopers van 

de Hoge Atlas, waar we ook een lichte wandeling maken, 

aangevuld met een tweede kookles.

dag 6-9: Een indrukwekkende rit brengt ons van 

zuid naar noord door de Atlas tot Marrakech, waar  

zich het laatste deel van de reis afspeelt. Onze elegante 

‘riad’ (traditionele woning gebouwd rondom een bin-

nenplaats en smaakvol heringericht als gastverblijf )  

is een oase van rust in de drukke medina. Uiteraard 

bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheden 

van Marrakech, maar de nadruk ligt ook hier op koken. 

Samen met Marokkaanse vrouwen maken we in 2 sessies 

eten klaar zoals dat thuis gebeurt. We doen inkopen op 

de markt – verse producten, geurende kruidenmeng-

sels, lekkere confits – en op het dakterras van een huis 

bekijken we, bij een glaasje muntthee, de recepten, ver-

delen de taken en gaan aan de slag. En natuurlijk eten 

we onze creaties ook zelf op! 

dag 1-3: Vlucht naar Ouarzazate en transfer naar 

onze eerste logiesplaats, de sobere maar stijlvolle kasba 

van Mohammed en zijn broers. De kasba is hoog gelegen 

aan de rand van El Qal’at M’Gouna en kijkt uit over de 

Rozenvallei, met in de verte de besneeuwde toppen 

van het M’Goun-massief. We wandelen door tuinen en 

veldjes met olijf, vijgen-, granaatappelbomen,... In de 

keuken van de familie, waar zich ook een traditionele 

klei-oven bevindt, worden we ingewijd in de geheimen 

van de Marokkaanse keuken. Voor een dagtocht trek-

ken we verder de Dadès-vallei in, waar het groen van 

de dadelpalmbossen fel contrasteert met de bruinrode 

muren van de lemen kasba’s. 
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1 tot 9 april ’12 (9 d.)
Reisnr. 12MA040 Prijs ¤ 1510
Niveau: S. De wandeling op dag 3 is SS.Klimaat: (Zeer) warm en zonnig.

Vervoer: Minibus en/of taxi.
Logies: Kasba-hotel (3x), gastenkamers (2x) en riad (3x).

Bagage: Enkel dagrugzakje
Begeleiding: An Mares.
Deelnemers: Min. 7 – max. 10.
Inbegrepen: Alles* vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, 4 kooklessen, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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Atlasgebergte
Het Atlasgebergte vormt een indrukwek-
kend en uitgelezen decor voor wandeltoch-
ten. Vanuit Marrakech trekken we – in het 
gezelschap van een lokale ploeg en met 
muilezels voor de bagage – het gebergte in. 
Van blz. 130 t.e.m. 134 heb je de keuze uit 
een ruim aanbod aan reizen. 

In 9 dagen wandelen we over paden naar de top van 

de Toebkal (4167 m), de hoogste berg van Noord-

Afrika. De route die wij volgen is niet alleen authen-

tiek, maar doet je geleidelijk wennen aan de hoogte. 

Uitblazen doen we aan de baai van Essaouira.

dag 1-3: In Marrakech kunnen we vanaf het Jemaa 

El-Fnaa-plein de historische medina verkennen en een 

wandeling maken in de soeks. Op dag 3 nemen we de 

bus naar Tamatert (1800 m), ons startdorp in de Hoge 

Atlas. In de valleien van deze bergketen leeft een volk 

van boeren en herders: de Berbers. We maken kennis 

met de lokale ploeg en beginnen aan het eerste traject 

dag 4-5: We klimmen naar de Tacheddirt-bergpas 

(3172 m), van waarop we een indrukwekkend landschap 

en vergezicht over de Atlas te zien krijgen. Het land-

schap wijzigt geleidelijk; de kale, gele hellingen wisselen 

voor beboste flanken. Langs en door de Ourika-rivier 

dalen we verder af om tenslotte Setti Fatma te bereiken.

dag 6-9: Na Setti Fatma begint het ruigste, maar 

mooiste deel van de trek. De paden die we vanaf nu vol-

gen, staan op geen enkele kaart. Alleen de gids kent ze. 

In de dorpen gaat het leven gezapig en ongestoord zijn 

gang. Langs een rivier, langs ‘azibs’ (zomerweiden) met 

herders en kudden trekken we richting Oem Chichka-

bergpas vanwaar we voor het eerst de Toebkal te zien 

krijgen. Aan de Tizi n’ Oerai-pas (3100 m) splitst de kara-

vaan zich; de muilezels gaan langs een stoffig pad en wij 

trekken langs de vallei. Een lange afdaling brengt ons 

tot in het brongebied van de Sous, de enige rivier ten 

zuiden van de Hoge Atlas die de Oceaan bereikt. Na de 

overnachting in Amsoezart, maken we een korte tocht 

langs een sliert van dorpjes naar het hoge Ifni-meer 

(2295 m). De rest van de dag is er vrij om te zwemmen 

en te zonnen.

dag 10-11: De volgende dagen zijn zwaar. Eerst is 

er de quasi onafgebroken klim naar de Neltner-hut op 

3200 m. Bij de hut zijn we niet meer alleen; uit alle hoe-

ken van de wereld zijn hier wandelaars aanbeland die 

Noord-Afrika’s hoogste berg willen bedwingen. De fit-

ten onder ons kunnen nog verder naar de Ouannakrim-

top (4088 m) en terug. Op dag 11 gaan we met gids en 

begeleider op pad voor de tocht naar de Toebkal-top 

(4167 m). Het uitzicht is overweldigend en alle inspan-

ningen zijn snel vergeten. We dalen terug af naar de 

refuge, volgen verder de vallei en dalen langs dorpjes 

terug af naar Tamatert.

dag 12-15: De stevige winden in de baai van Essaouira, 

waar we 2 nachten slapen, brengen verkoeling na onze 

vermoeiende klimprestatie. Het is aangenaam vertoe-

ven in deze mooie versterkte kuststad. Op dag 15 vlie-

gen we vanuit Marrakech terug naar huis. 

8 tot 22 juli ’12 (15 d.)

Reisnr. 12MA098 Prijs ¤ 1490

1. Langs Berberdorpen naar de Toebkal
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Deze magnifieke trekking is een solide uitdaging 

voor ervaren bergwandelaars die de twee mooi-

ste massieven van de Marokkaanse Hoge Atlas aan 

elkaar rijgt. In 19 opeenvolgende dagen wandelen 

we over de top van de M’Goun (4068 m) naar die van 

de Toebkal (4167 m), met er tussenin een waaier aan 

spectaculaire berglandschappen, authentieke Ber-

berdorpen en hier en daar een vleugje cultuur. 

dag 1-5: Vanuit Marrakech rijden we naar Aït Boug-

mez (1800 m), het startdorp van de M’Goun-trekking. 

De warme aardekleuren, de gelaagde structuur van het 

gesteente en de vruchtbare valleien maken dit één van 

de mooiste tochten die je in Marokko kan ondernemen. 

Het is een pittig avontuur van hoog esthetisch gehalte, 

met op dag 5 de beklimming van de M’Goun (4068 m).

dag 6-10: We trekken verder in de richting van de 

vruchtbare Tesaout-vallei. We zijn omgeven door steile 

rotsen en bergf lanken in eindeloze kleurenvariaties. 

Geregeld komen we voorbij een ‘bergerie’. We dalen af 

naar de Ouandras-kloof, waarvan de wanden op som-

mige plaatsen meer dan 1000 m boven ons uit torenen 

en wandelen naar het mooie, rode Berberdorp Megdaz 

(2000 m). Ook hier weer die kleuren; de heuvelflanken 

veranderen constant van rood naar bruin naar groen. 

Op de pas Tizi Timlilt (3100 m) hebben we zicht op 

Ouarzazate en het Saghro-massief. Dan dalen we af naar 

de Telouet-vallei en bezoeken in het gelijknamige dorp 

de prachtige Glaoui-kasba. We zijn halfweg nu. 

dag 11-15: We steken de Telouet-pas (2500 m) over 

dalen vervolgens af naar de fameuze Tizi-n-Tichka, de 

weg die Marrakech en Ouarzazate verbindt. Eens de 

Tichka-vallei voorbij, komen we terecht in een ruiger en 

rotsachtiger landschap en begint de Toebkal te lonken. 

Ons pad leidt over het idyllische Yagour-plateau, met 

z’n rotsgravures, kleurige akkertjes en uitgestrekte 

zomerweides. Op dag 15 bereiken we Setti Fatma aan 

de Ourika -rivier

dag 16-19: De volgende vier dagen hebben we de 

Toebkal in het vizier. Een ruw maar mooi traject brengt 

ons over de Oem Chichka-bergpas vanwaar we voor het 

eerst de Toebkal te zien krijgen. Aan de Tizi n’ Oerai-pas 

(3100 m) splitst de karavaan zich op; de muilezels gaan 

langs een stoffig pad en wij trekken langs de vallei. Een 

lange afdaling brengt ons tot in het brongebied van de 

We wandelen van dorp tot dorp, slaan het dagelijks 

leven gade en zien gaandeweg het landschap veran-

deren van glooiende heuvels tot hooggebergte. De 

tocht eindigt aan de voet van de berg Toebkal. 

dag 1-2: Vanuit het wervelende Marrakech rijden we 

op dag 2 naar Tagadirt, een dorpje in de noordelijke uit-

lopers van het Atlas-gebergte. In de valleien van deze 

bergketen leeft een volk van boeren en herders die 

duidelijk anders zijn dan hun Arabische landgenoten: de 

berbers. Een inloopwandeling warmt ons alvast op.

dag 3: Na het ontbijt worden de muilezels geladen 

en starten we met een zachte klim. Tinzert is het eerste 

bergdorp dat we passeren. Het lijkt wel of je teruggaat 

in de tijd: binnen in de uit leem opgetrokken huizen 

gaat het berberleven gezapig en ongestoord zijn tradi-

tionele gang.

dag 4-9: De volgende dagen dringen we dieper door 

in de Hoge Atlas. Het landschap verandert: heuvels 

maken plaats voor bergen, brede dalen worden enge 

valleien. Meermaals hebben we zicht op de Toebkal 

(4167 m). Tegen de steile flanken liggen akkers in ter-

rasvorm en ook de huizen zijn trapsgewijs tegen de 

hellingen aangebouwd. We slapen in dorpshuizen en 

slaan het dagelijks leven gade. Het is weer eens wat 

anders om de herders te zien thuiskomen met hun kud-

des… Op dag 7, de laatste dag van de tocht, trekken we 

door de prachtige vallei van Tacheddirt omhoog tot op 

een 2280 m hoge pas. Aan de andere zijde zien we ons 

einddoel liggen, het dorpje Tamatert aan de voet van 

de Toebkalberg. We dalen af tot onze laatste overnach-

tingsplaats, waar de familie van onze gids al klaar staat 

met een heerlijk afscheidsmaal. Op dag 8 keren we terug 

naar Marrakech.

15 tot 23 september ’12 (9 d.)

Reisnr. 12MA165 Prijs ¤ 990

2. Kennismaking 
met de Hoge Atlas

3. Dwars door de Atlas van oost naar west

Sous, de enige rivier ten zuiden van de Hoge Atlas die 

de Oceaan bereikt. Na de overnachting in Amsoezart, 

maken we een korte tocht langs een sliert van dorpjes 

naar het hoge Ifni-meer (2295 m). De rest van de dag is 

er vrij om te zwemmen en te zonnen.

dag 20-23: De volgende dagen zijn zwaar. Eerst is 

er de quasi onafgebroken klim naar de Neltner-hut op 

3207 m. Bij de hut zijn we niet meer alleen; uit alle hoe-

ken van de wereld zijn hier wandelaars aanbeland die 

Noord-Afrika’s hoogste berg willen bedwingen. De fitten 

onder ons kunnen nog verder naar de Ouannakrim-top 

(4088 m) en terug. Op dag 21 vertrekken we heel vroeg 

voor onze allerlaatste klim. Het uitzicht over de Hoge 

Atlas is over weldigend. Dan dalen we af naar Tamatert 

(1900 m) en keren via Marrakech weer huiswaarts. 

21 juli tot 11 augustus ’12 (23 d.)

Reisnr. 12MA116 Prijs ¤ 1790
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Voor alle reizen:
Niveau: SS voor reis 2 en SSS voor reizen 1 en 3. Doorgaans goede paden, maar soms losse stenen. Aanzienlijke hoogteverschillen.

Klimaat: In Marrakech warm tot zeer warm. In de bergen is het frisser en eens de zon onder is, koelt het snel af. Regen of onweer is mogelijk. In Essaouira is het warm maar waait een verkoelende wind.Vervoer: Minibus.
Logies: Hotel in Marrakech en Essaouira. Tijdens de trekking van reis 2: ‘gîtes’ (eenvoudige dorpshuizen met 1 of 2 slaapruimtes met enkel matrassen en beperkt sanitair) . Tijdens de trekkings van reizen 1 & 3 slapen we in of in de nabijheid van sobere berghutten, in tweepersoonstenten of evt. in open lucht.

Bagage: Wordt door muilezels vervoerd.Begeleiding: Staf Soli, vertrouwd met trekking in Marokko (reis 2).
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, huur muilezels, begeleiding + gids + kok + drijvers, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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Als een voorpost van de Hoge Atlas rijst het Kikplateau uit de vlakte op. In de lente, als de 
glooiende graanvelden opgefleurd worden door kleurrijke bloemen, waan je je hier haast in 
Toscane. Enkel de inwoners en de kubistische architectuur van de dorpen verraden dat je in 
Marokko bent. Over het plateau trekken we in enkele dagen tot in het hart van de Atlas. We 
nemen het dagelijks leven in de dorpen en veranderende landschap in ons op. 

Van het ‘Toscaanse’ Kikplateau  
naar de Atlas

mee met het wuivende graan, en in de verte ontwaren 

we de besneeuwde toppen van de Hoge Atlas. 

dag 5-7: We laten het Kikplateau achter ons en drin-

gen dieper door in de Hoge Atlas. Hier lijkt het wel of 

je teruggaat in de tijd: binnen in de lemen huizen gaat 

het berberleven ongestoord zijn traditionele gang. 

’s Anderendaags trekken we door de prachtige vallei van 

Tacheddirt omhoog tot op een 2280 m hoge pas. Tegen 

de steile f lanken liggen akkers en ook de huizen zijn 

trapsgewijs tegen de hellingen aangebouwd. Op dag 7, 

de laatste dag van de tocht, trekken we van Tinghourine 

naar Tamatert, aan de voet van de Toebkalberg. 

dag 8-9: Terugkeer naar Marrakech, om op dag 9 

huiswaarts te vliegen. 

Dag 1-2: In Marrakech verkennen we vanaf het Jemaa 

El-Fnaa-plein de historische medina, met o.a. de impo-

nerende Koutoubia-moskee en de soeks. In de namid-

dag van dag 2 brengt de minibus ons naar Tagadirt, een 

dorpje in de noordelijke uitlopers van het Atlas-geberg-

te. Een inloopwandeling warmt ons alvast op.

dag 3-4: Na het ontbijt worden de muilezels geladen 

voor de vijfdaagse tocht die ons tot in het hart van de 

Hoge Atlas zal brengen. We starten met een zachte klim 

tot op het Kikplateau. Olijfbomen en citroenboom-

gaarden kleuren het plateau en onderscheiden het van 

het ruige landschap elders in deze streek. Naarmate 

we verder trekken ontvouwt zich aan de ene kant het 

eindeloze uitzicht over de vlakte van Marrakech, terwijl 

aan de andere kant graanvelden de zachte contouren 

van de heuvels volgen. Overal zie je bloemen, de lente is 

immers de mooiste periode om dit plateau te bezoeken. 

Klaprozen en andere kleurrijke veldbloemen wiegen 
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7 tot 15 april ’12 (9 d.)

Reisnr. 12MA049 Prijs ¤ 1110

Niveau: SS. Meestal goede paden. Soms losse 

stenen. Hoogteverschillen tot 650 m stijgen, 

eenmaal 1000 m.

Klimaat: In Marrakech aangenaam en in de bergen 

warm en zonnig overdag. ’s Nachts koud. Kans op 

regen beperkt.

Vervoer: Privé-bus.

Logies: Hotel in Marrakech (2x). ‘Gîtes’ tijdens de 

tocht: eenvoudige dorpshuizen met 1 of 2 ruime 

slaapruimtes (enkel met matrassen) en beperkt 

sanitair. Slaapzak meenemen.

Bagage: Wordt door muilezels vervoerd.

Begeleiding: Luc Van Pottelberghe.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, huur muilezels, begeleiding + gids + 

kok + drijvers, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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Deze reis combineert een dagwandeling in de Rozenvallei met een zesdaagse doorgaan-
de tocht – met beperkte hoogteverschillen – in een prachtig stuk van het massief van de 
M’Goun, de derde hoogste berg van Marokko. We lopen grotendeels langs (en door) het 
water van de M’Goun-rivier en over hoge paden, rijgen enkele indrukwekkende kloven aan-
een en steken een bergpas over.

De kloven van het M’Goun-massief

dag 3-8: We rijden naar het startdorp van onze trek-

king, en maken kennis met de gids, kok en muilezeldrij-

vers. In zes etappes voltrekken we de lus in dit mooie 

stukje Hoge Atlas dat net iets lief lijker en gastvrijer 

is dan de omliggende massieven. Ons pad brengt ons 

langs kleine dorpjes, soms slechts enkele huizen groot, 

of bij een ‘azib’, een zomerverblijf van de herders. Op 

dag 5 klimmen we 800 m om de Tounza-pas over te gaan. 

Boven op de pas, op een hoogte van 2960 m, hebben we 

een mooi zicht op omgeving. De volgende dag bereiken 

we de M’Goun-kloof en vanaf nu moeten we regelmatig 

door het (meestal laagstaande) water waden, wat alles-

behalve onaangenaam is bij deze temperaturen. Net 

voorbij Tarzout, op dag 7, wordt de kloof ronduit indruk-

wekkend, met een diepte van 1500 m en op sommige 

plaatsen niet breder dan enkele meters. Het mooie dorp 

Aguerzaka aan het eind van de kloof baadt in een zee 

van licht. Het laatste traject loopt weer door bebouwd 

gebied, met mooie terrassen en met rozenstruiken afge-

zoomde akkertjes. Na de picknick op dag 8 worden we 

weer opgepikt en naar El Qal’at M’Gouna gevoerd.

dag 9: Transfer naar Ouarzazate en vlucht naar Brussel. 

dag 1-2: Heenreis naar Ouarzazate. De eerste 2 en 

de laatste nacht brengen we door in de mooie kasba 

van Mohammed en zijn broers in El Qal’at M’Gouna, 

op 75 km van Ouarzazate. Het kleine stadje is vooral 

bekend omwille van het geurige water dat er gedistil-

leerd wordt uit de bloemblaadjes die geplukt worden in 

de nabijgelegen ‘Rozenvallei’. Op dag 2 maken we vanuit 

de kasba een wandeling in deze vallei.
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11 tot 19 augustus ’12 (9 d.)
Reisnr. 12MA138 Prijs ¤ 1440
Niveau: SS. Zes dagtochten van ca. 5 tot 7 uur en beperkte hoogteverschillen. Dag 5 is wat zwaarder en neigt naar SSS.

Klimaat: Overdag is het zeer warm, maar in de kloven heerst schaduw en je kan je vaak verfrissen in het water. Eens boven 1500 m, worden de nachten fris. 
Vervoer: Privé-bus en/of taxi’s.
Logies: Mooie kasba (3x), tweepersoonstenten (4x) of eenvoudige dorpshuizen (1x).Bagage: Wordt door muilezels gedragen.Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst. 
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + gids + kok + drijvers, huur muilezels, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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De warme aardekleuren, de gelaagde structuur van het gesteente en de vruchtbare val-
leien maken deze stevige achtdaagse trekking door het massief van de M’Goun één van de 
mooiste die je in Marokko kan ondernemen. Het is een pittig avontuur van hoog esthetisch 
gehalte, met de (facultatieve) beklimming van de M’Goun (4068 m) als kers op de taart. 

Naar de top van de M’Goun

door bizarre rotsformaties. Meer dan 1000 m boven ons 

zien we de besneeuwde kam van de M’Goun.

dag 8-9: Vroeg uit de veren voor de facultatieve 

klim naar de M’Goun (4068 m), langs grote keteldalen 

tot op de top. Het laatste stuk is moeilijk en steil. Wie de 

M’Goun niet wenst te beklimmen, houdt een rustdag in 

de buurt van het tentenkamp. Na de inspannende klim 

maken we op dag 9 een korte tocht in de richting van 

de Tessaout-vallei. We zijn omgeven door steile rotsen 

en bergflanken in eindeloze kleurenvariaties. Geregeld 

komen we voorbij een ‘bergerie’. 

dag 10-14: We dalen af naar de vruchtbare Tessaout-

vallei. In de verte liggen kleine dorpjes die tegen de 

rotswanden zijn aangebouwd. Na de middag wandelen 

we in de Tessaout-kloof, waarvan de wanden op som-

mige plaatsen meer dan 1000 m boven ons uit torenen. 

Van op de Rouguelt-pas (3050 m) dalen we af naar de 

vruchtbare Bougmez-vallei, tot in het dorp van onze 

muilezeldrijvers. We sluiten af met een laatste nacht in 

Marrakech, de ‘hoofdstad van het zuiden’. 

dag 1-3: Nadat we Marrakech hebben verkend, rijden 

we op dag 3 richting zuidoosten, met onderweg een 

bezoek aan de kasba van Taourirt. ’s Avonds zijn we te 

gast in het mooie kasbahotel van Mohammed en zijn 

broers in El Qal’at M’Gouna, vooral bekend omwille van 

de nabijgelegen Rozenvallei.

dag 4-5: We rijden verder naar het startdorp van 

onze trekking, ten zuiden van het M’Goun-massief. Het 

groen van de dadelpalmbossen contrasteert fel met 

de donkerbruine, lemen kasbamuren. In Boutaghrar 

wachten de gids, kok en muilezeldrijvers ons op. Na de 

middag maken we een tocht door een smalle kloof die 

leidt naar Alemdoun. ’s Anderendaags stappen we door 

een andere kloof en langs een rist kasbadorpen. Deze 

kasba’s zijn, hoe primitief ook, juweeltjes van harmo-

nie tussen cultuur en natuur, prachtig ingeplant in het 

landschap. Achter de metershoge muren gaat het leven 

traag en onveranderd verder. Even voorbij de kasba van 

Tichki slaan we voor het eerst onze tenten op.

dag 6-7: Na de tocht over de Asselda-pas (2850 m), 

kunnen de liefhebbers van op de pas doorklimmen naar 

de Asselda-top, op 2984 m. Op dag 7 trekken we over 

een rotsige bergkam naar het bronnenplateau van Tima-

tras (2930 m), een oase van rust en groen die omgeven is 
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2 tot 15 september ’12 (14 d.)

Reisnr. 12MA151 Prijs ¤ 1240

Niveau: SSS. Dagtrajecten van 5 tot 7 uur over 

soms moeilijke paden met losse stenen. Geregeld 

zijn er grote hoogteverschillen. De tochten op 

dagen 8-9 zijn niet geschikt voor mensen met 

hoogtevrees. 

Klimaat: Zeer warm in de valleien en Marrakech. In 

de bergen is het een stuk frisser overdag en fris tot 

koud ’s nachts, zeker op grote hoogte.

Vervoer: Minibus en taxi.

Logies: Hotel in Marrakech (3x) en kasbahotel 

(1x) in El Qal’at M’Gouna. Sobere gîtes (2x) en 

tweepersoonstenten (7x) tijdens de trekking.

Bagage: Wordt door muilezels gedragen.

Begeleiding: Ervaren Marokkobegeleider,  

Nancy Jans.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding + gids + kok + drijvers, 

huur muilezels, luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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is vooral bekend omwille van het geurige water dat er 

gedistilleerd wordt uit de bloemblaadjes die geplukt 

worden in de nabijgelegen ‘Rozenvallei’.

dag 2: Vanuit de Dadèsvallei gaan we op weg naar 

Jebel Saghro. In de herfst is niet meer té warm en is het 

licht erg helder. In Aït Youl (1475 m), één van die aarde-

rode kasbadorpen waarop de tijd geen vat lijkt te heb-

ben, maak je kennis met de lokale ploeg en de muilezels 

die ons zullen vergezellen en begint onze tocht.

dag 3-8: Jebel Saghro kan in schoonheid wedijveren 

met de Hoge Atlas. Dit ongerepte, vulkanische gebied 

wordt her en der getemperd door een bosje dadel-

palmen, een groene vallei of enkele berberhuizen. We 

trekken er dwars doorheen, langs kubusvormige kegels 

uit vulkanisch gesteente, diepe kloven en gekartelde 

In de hoek die de Dadès- en Drâarivieren 
vormen, ligt het laatste gebergte dat ons 
van de Sahara scheidt, het Saghromassief. 
Het is een onherbergzaam gebied met gril-
lige vormen, nog onbekend voor het grote 
publiek, en thuis van de nomadenstam Aït 
Atta. We trekken er dwars doorheen, met 
muilezels voor bagage en eten. Na een 
heerlijke maaltijd bij het kampvuur slapen 
we onder de sterrenhemel. 

Het Saghrogebergte

dag 1: Avondvlucht naar Ouarzazate en transfer 

naar El Qal’at M’Gouna, waar we slapen in de mooie 

kasba van Mohammed en zijn broers.Het kleine stadje 

bergkammen die afsteken tegen de blauwe lucht. Dit 

onherbergzame gebied (waar delen van de film ‘Babel’ 

werden opgenomen) wordt bewoond door de nomaden 

van de Aït Atta-stam. De mannen van deze stam waren 

in vroegere tijden berucht om hun krijgshaftigheid; de 

vrouwen zijn gehuld in zwarte sluiers, kleurig gebor-

duurd. We zullen hen vaak ontmoeten in hun tenten 

van ruw geitenhaar of zwervend met hun kudden. De 

tocht eindigt op dag 8 in Tagdilt (1660 m), vanwaar we 

terugkeren naar El Qal’at M’Gouna.

dag 9: Vroege terugvlucht vanuit Ouarzazate. 
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27 okt.tot 4 nov. ’12 (9 d.)
Reisnr. 12MA209  Prijs ¤ 1390
Niveau: SS. Dagtochten van 5 à 6 uur met eerder beperkte hoogteverschillen.

Klimaat: Niet té warm in de lager gelegen en ingesloten gebieden. Hoger in het gebergte is het uiteraard frisser.’s Nachts kan het afkoelen.Logies: Mooie kasba in El Qal’at M’Gouna. Tenten tijdens de tocht (slaapzak en -matje nodig).Vervoer: Minibus en taxi’s.
Bagage: Wordt door muilezels vervoerd.Begeleiding: Britta Maes.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, huur muilezels, kampeeruitrusting, AR-begeleiding + gids + drijvers, 

luchthaventaksen, BTW.
Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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Na een bezoek aan Marrakech, gaan we samen met de kamelen op weg langs de exotische 
palmoasen en de lemen kasbadorpen van de Drâa-rivier. Wanneer we de rivier verlaten, 
maakt het groene landschap plaats voor de echte woestijn: eerst in de vorm van een barre 
steenwoestenij, dan als een eindeloze duinenzee die het begin markeert van de Sahara. 

Het diepe zuiden
in combinatie met Marrakech

dag 5-6: We trekken door weelderige oasen met 

duizenden palmbomen, vruchtbare akkers en velden. 

Verscholen in het groen liggen schilderachtige lemen 

dorpen en kasba’s, waar we de vriendelijke bevolking 

ontmoeten. Wie waagt er zich aan een partijtje voetbal 

met de plaatselijke beloften?

dag 7-8: Voorbij de lage pas Tizi-n-Larjam kom je in 

een andere wereld terecht. De volgende twee dagen 

verlaten we de dorpen en oasen om de echte woestijn te 

leren kennen: eerst een korte passage door barre steen-

woestijn met spichtige acacia’s en tamarindes, dan de 

zachte en eindeloze vormen van de duinenzee. Als 

echte nomaden trekken we door dit verstilde landschap. 

En ’s avonds zien we ver in het westen de zon ondergaan 

in een gouden kleurengloed en genieten we van het 

gezellige kampvuur onder de eindeloze sterrenhemel .

dag 9: Na een laatste korte tocht keren we terug naar 

Zagora, waar we slapen in een mooie riad. 

dag 10: We keren terug naar Ouarzazate. 

dag 11: Vroege terugreis.

dag 1-3: Bezoek aan Marrakech: mysterieus en exo-

tisch, een overrompeling van kleuren, geuren en gelui-

den, charme en sfeer, steegjes en straatjes in een laby-

rint van licht en schaduw. Op dag 3 rijden we door het 

Atlasgebergte naar Ouarzazate, de belangrijkste stad 

ten zuiden van de Atlas. Onderweg stoppen we voor 

een bezoek aan Ait Ben Haddou, een versterkt dorp 

dat te boek staat als het mooiste voorbeeld van tradi-

tionele Zuid-Marokkaanse architectuur en dat als decor 

gebruikt werd in vele avonturenfilms. 

dag 4: Tijdens de mooie rit naar Zagora heb je uit-

zicht op de kasba’s en palmentuinen van de Drâa-vallei. 

Onderweg bezoeken we Tamnougalt. Deze schilder-

achtige kasba met zijn labyrint van stegen en binnen-

plaatsen werd vaak gebruikt als locatie voor historische 

films. Ten zuiden van Zagora ontmoeten we onze woes-

tijnploeg en de dromedarissen. Dan maken we een korte 

inloopwandeling naar de eerste bivakplaats, idyllisch 

gelegen langs de Drâa-rivier.

In februari (krokusvakantie) vindt deze reis plaats in een 9-daagse 
versie, zonder Marrakech en met rechtstreekse vlucht op Ouarzazate. 

Meer info op www.andersreizen.be/12MA011.
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18 tot 26 februari ’12 (9 d.)

Reisnr. 12MA011 Prijs ¤ 1110

17 tot 27 oktober ’12 (11 d.)

Reisnr. 12MA198 Prijs ¤ 1190 

Niveau: SS. Ca. 5 uur stappen per dag over 

overwegend vlak terrein. De ‘zwaarte’ van deze reis 

heeft ook te maken met het gebrek aan comfort.

Klimaat: (Zeer) warm overdag, ’s nachts koelt het 

goed af (tot 0° in februari). Een zandstorm of regen 

is, vooral in februari, niet uitgesloten.

Vervoer: Minibus en taxi’s.

Logies: Hotel in Marrakech en Ouarzazate en 

charmante riad in Zagora. Tijdens de woestijntocht 

slapen we in tweepersoonstenten buiten de 

dorpen (warme slaapzak en -matje nodig).

Bagage: Wordt door dromedarissen vervoerd.

Begeleiding: Eric Claeys (reis 1) en  Marina Abts 

(reis 2).

Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, dromedarissen + 

drijvers, kampeeruitrusting, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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De Anti-Atlas (of ‘Kleine Atlas’ in het Arabisch) is het laatste bergmassief vóór de woes-
tijn. Je vindt er dramatische landschappen met argan- en amandelbomen, prachtig groene  
valleien en palmoases, en afgelegen dorpen bewoond door de Chleuh-Berbers. Hier onder-
nemen we een vijfdaagse trekking, met als eindbestemming het prachtig gelegen Tafraoute.

Door de Anti-Atlas 
naar Tafraoute

alleen lekker is maar een weldaad voor huid en haar. 

En we zien nog veel meer wilde amandelbomen, een 

belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking hier. 

Op dag 5 bivakkeren we op 1490 m hoogte aan de voet 

van Jebel Lekst. 

dag 6: Vroeg uit de veren voor een pittige tocht. 

We wandelen in een rustig tempo tot op 2028 m, een 

goeie 300 m onder de top van Jebel Lekst (2359 m). We 

genieten van het adembenemende zicht op de groene 

Amelnvallei aan onze voeten met een kleurrijk patch-

work van dorpjes, velden en boomgaarden. We dalen 

langs de andere zijde weer af tot op 935 m, weliswaar 

over een goed begaanbaar pad maar een uitdaging voor 

sommige knietjes...

dag 7-8: We lopen de Amelnvallei uit om te eindi-

gen in schitterende omgeving van bizarre roze en grijze 

granietrotsen. Na de lunch worden we opgepikt en naar 

Tafraoute gebracht, waar we overnachten in een traditio-

nele kasba. Op dag 8 vliegen we van Agadir weer naar huis.

dag 1-2: Van Agadir worden we landinwaarts naar het 

omwalde Taroudant gebracht. We slenteren rond in de 

sfeervolle en levendige soeks, die aan het stadje de bij-

naam ‘klein Marrakech’ gaven. Dan rijden we langs uit-

gestrekte akkers en kleine dorpjes naar Targa N’Touchka 

(480 m), het startpunt van de trekking, idyllisch gelegen 

bij een palmoase.

dag 3-5: We wandelen langs kleine oases en authen-

tieke Berberdorpen. De huizen in frisse pasteltinten 

liggen trapsgewijs tegen de terrasvormige bergflanken 

en vertonen gelijkenissen met de bergdorpen in Jemen. 

Behalve enkele mannen op de akkers en gesluierde 

vrouwen in hun mooie, kleurrijke kleren, kom je over-

dag niemand tegen. Het is pas na zonsondergang dat de 

verstilde dorpen ontwaken. Kleine paden brengen ons 

stijgend en dalend van vallei tot vallei, waar cactussen 

en bloemen kleur brengen in een landschap van aarde-

tinten. Onderweg zie je veel arganbomen, waarvan de 

vruchten de kostbare arganolie voortbrengen die niet 
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26 dec. ’12 tot 2 januari ’13 (8 d.)
Reisnr. 12MA241 Prijs bekend 2012 
Niveau: SS. Dagtochten van 5 à 6,5 uur (2,5 u. op dag 7) met eerder beperkte hoogteverschillen.  Dag 6 neigt naar SSS, met 870 m stijgen en 1425 m dalen.

Klimaat: Mildwarme temperaturen overdag, kouder naarmate je hoger gaat. Koud ’s nachts. Neerslag mogelijk.
Logies: Eenvoudig hotel in Taroudant, traditionele kasba in Tafraoute, elders tenten. 

Vervoer: Taxi en terreinwagens.
Bagage: Wordt vervoerd.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles* Vluchten, transfers, logies, maaltijden, AR-begeleiding + gids + kookploeg, bagagevervoer, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Marokko
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De Kaapverdische Eilanden liggen enkele honderden kilometers buiten de kust van Senegal. 
Onze tocht leidt langs vier eilanden, allen verschillend, zodat je een optimaal beeld van deze 
archipel krijgt. Sommige zijn heuse vulkanen, andere bestaan uit monumentale bergkam-
men. De bewoners zijn echter overal kleurrijk en buitengewoon hartelijk. 

Bergen en woestijn,  
ver in de Oceaan

Espádanakrater over een dalend pad naar Garça da Cima 

en Coculi.

dag 13-15: We varen terug naar Mindelo, waar we nog 

een nachtje doorbrengen alvorens terug te vliegen naar 

huis.

Opgelet! 
Wijzigingen in het binnenlands vluchtschema van Cabo 

Verde Airlines zijn veelvoorkomend en kunnen invloed 

hebben op het dagschema. 

dag 1-6: Via Sal vliegen we naar het zeer afwisselende 

eiland São Nicolau en nemen onze intrek in Tarrafal, een 

vriendelijk haventje aan de zuidwestkant van het eiland. 

Hier vind je een kleine markt, wat winkeltjes en res-

taurantjes en kan je meteen proeven van de gezellige 

sfeer die op de verschillende eilanden heerst. Eén van 

de wandelingen voert ons naar de top van de vulkaan 

Monte Gordo vanwaar we kunnen genieten van weidse 

uitzichten; een andere leidt via een groene ribeira (val-

lei) naar een authentiek verlaten visserdorp.

dag 7: Vlucht naar Mindelo op São Vicente, 

het meest ‘mondaine’ eiland van de archipel. 

Mindelo is een kosmopolitische stad vol ver-

gane glorie, schilderachtig gelegen aan een 

halfronde baai. 

dag 8-12: De ferry brengt ons naar het 

prachtige eiland Santo Antão, waar het relaxe 

kustplaatsje Ponta do Sol onze uitvalsbasis 

wordt voor diverse mooie wandelingen, steeds 

met zicht op de Oceaan. Zo dalen we vanaf de 

Covakrater via een zigzaggend pad af naar een 

dorp aan de Passagemrivier. Of volgen we een 

bestraat pad langs de rotskust en de groen-

blauwe zee via primitieve dorpjes. En een tocht 

vanuit de hoogvlakte van Lagõa voert langs de 
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1 tot 15 april ’12 (15 d.)
Reisnr. 12CV036 Prijs ¤ 2280

11 tot 25 november ’12 (15 d.)
Reisnr. 12CV202 Prijs ¤ 2190
Niveau: SS. Wandelingen van 4 tot 7 uur met soms langdurige (tot 3 u.) en vrij steile afdalingen (tot ca. 1000 m niveauverschil). Meestal goede paden.

Klimaat: (Zeer) warm, 25 à 30°, en droog, soms frisse noordoostenwind. Regen mogelijk.Vervoer: Ferry, (mini)bus (meestal privé), pick-ups, taxi’s en binnenlandse vluchten.
Logies: Familiale hotels en pensions met eerder beperkt comfort. In Mindelo goed hotel.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Jan Lauwers (reis 1) en  Eric Debraekeleer (reis 2), ervaren Cabo Verde-begeleiders.
Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, transfers, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Cabo Verde
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Benin is misschien wel het beste land om West-Afrika te leren kennen. 
Het is niet zozeer het landschap, maar de mensen die de aan dacht 
krijgen tijdens deze belevingsreis. Behalve in Benin, vertoeven we 
ook enkele dagen in buurlandje Togo. Het wordt in beide landen een 
warme kennismaking met het dagelijks leven op het West-Afrikaanse 
platteland. We nemen dan ook onze tijd, reizen met onze zintuigen 
op scherp, passen het pro gramma aan aan de gelegen heden die zich 
voordoen…

Geuren en kleuren van West-Afrika

gebied. We trekken enkele dagen langs dorpen van 

deBatammariba (of Somba), een volk dat nog steeds een 

vrij primitieve levenswijze handhaaft. In hun woningen 

(tata’s), die eruit zien als kleine kasteeltjes, leven mens  

en dier har monisch samen en er hangen vreemde fetisjen 

vóór elk huis. Het wordt een bijzondere ervaring! 

dag 9-12: In de namiddag van dag 9 steken we de 

grens met het smalle landje Togo over en bereiken het 

stadje Kara. Verder zuidwaarts ligt Kpalimé, in een bos-

rijke, bergachtige omgeving met o.a. koffie- en ananas-

plantages, waarin het aangenaam wandelen is. Er leven 

hier ook veel vlinders. 

dag 13-16: Via de Togolese hoofdstad Lomé rijden 

we terug naar Benin. Aan de kust ligt Ouidah, centrum 

van de voodoo-cultuur en de plaats waar slaven werden 

gekocht en naar Amerika verscheept. We bezoeken er 

het voodoomuseum en de slangentempel. Net achter 

de kust liggen enkele mooie binnenmeren. Als afsluiter 

maken we per pirogue een tocht op eentje ervan.

dag 1-6: Tijdens ons kort 

verblijf in Cotonou, de 

economische hoofdstad 

van Benin, bezoeken we 

zeker de Dantok pa-markt, 

één van de grootste markten van West-Afrika. Via 

Ganvié, een paaldorp op het Nokoué-meer, rijden 

we noordwaarts naar Abomey. Hier bezoeken we het 

prachtig gerestaureerde paleis van het grote Dahomey-

koninkrijk, waar koningen met een uitsluitend vrouwe-

lijke hofhouding woonden. We trekken verder richting 

noorden en verblijven een paar dagen op het platteland 

in de buurt van Dassa-Zoumé, een kleine stad in het 

‘land van de 41 heuvels’. Hier maken we een tweetal dag-

tochten en zien met enig geluk nijlpaarden baden in de 

Ouémé-rivier.

dag 7-8: Volgende halte wordt Natitingou, een geza-

pig stadje in het noorden van Benin. Van hieruit maken 

we een korte trekking door het prachtige Atakora- 
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2 tot 17 november ’12 (16 d.)

Reisnr. 12BJ217 Prijs bekend 2012

Niveau: S. Een flexibele instelling is voor deze reis 

een absolute vereiste.

Klimaat: Droog en zeer warm met temperaturen 

tussen 30 en 38° in het binnenland.

Logies: Eenvoudige gîte (4x) en de overige nachten 

in degelijke hotels.

Vervoer: Eigen minibus. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Afrikabegeleider, Eric Claeys.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, AR-begeleiding + gidsen, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Benin & Togo
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In Kenia is het de combinatie van een rijke dierenwereld en een imponerende natuur die zo 
sterk tot de verbeelding spreekt. De grote breuklijn, the Great Rift Valley, ten noordwesten 
van Nairobi is een bijzonder boeiend gebied: hoogoprijzende wanden, oude en jonge vulka-
nen, zoet- en zoutwatermeren zorgen voor een afwisselende reis.

Oost Afrika op z’n best
Masai Mara, het Victoria-meer en de Great Rift Valley

dag 1-4: Van miljoenenstad Nairobi rijden we naar 

Masai Mara, samen met het aangrenzende Serengeti (in 

Tanzania) wellicht het bekendste wildpark ter wereld. 

En terecht, want het is een adembenemend mooi 

gebied van eindeloze savanne. Het park telt enorme 

kuddes zebra’s en gnoes die zich op vaste tijden mas-

saal verplaatsen tussen beide parken en in september 

de rivier oversteken richting Masai Mara. Bovendien is 

het de ideale plaats om grote roofdieren te observeren. 

Het moet al heel erg tegenzitten willen we tijdens de 

game drives die we ondernemen niet de ‘Big Five’ te zien 

krijgen. 

dag 5-8: Door de mooie natuur van het Transmara 

district rijden we noordwaarts naar Homa Bay, een vis-

sersstadje aan het immense Victoriameer. We klimmen 

tot op de vulkaankegel van Mount Homa (1751 m) en 

gaan te voet op verkenning op enkele eilanden in het 

meer. We keren oostwaarts en komen in de écht Afri-

kaanse, relaxte stad Nakuru terecht, met zijn tribale 

mengelmoes van inwoners en een interessante markt. 

Vlakbij ligt het gelijknamige Nationaal Park rond een 

prachtig kratermeer waar duizenden f lamingo’s voor 

een uniek schouwspel zorgen. We maken een tocht bij 

dat andere meer, Bogoria, waarvan het blauwe water 

fotogeniek afsteekt tegen hoog oprijzende rotswanden 

en warmwaterbronnen metershoog kokend water uit de 

grond spuwen. 

dag 10-15: De volgende dagen is het stadje Naivasha 

onze uitvalsbasis. De groene streek er rond is heerlijk 

wandelgebied. Zo stappen we naar Elsamere aan het 

Naivasha-meer, wondermooi gelegen in een 

dal tussen twee Rift-wanden, en ondernemen 

een hipposafari op het meer. In Hell’s Gate 

National Park gaan we fietsen en wandelen 

met rondom ons een dramatisch landschap 

van kliffen, kloven en warmwaterbronnen. Bij 

het Green Crater Lake ligt een klein wildpark 

waar je te voet op zoek kan naar giraffen en 

zebra’s. Tenslotte is er de Longonot (2776 m), 

een mooie vulkaan met een uitgesproken 

kegelvorm. We klimmen 650 m de hoogte in 

en wat je te zien krijgt als je uiteindelijk op de 

kraterrand wandelt, is gewoonweg ‘waw’.
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8 tot 22 september ’12 (15 d.)
Reisnr 12KE159 Prijs ¤ 2470
Niveau: SS voor de Longonot-klim, 5 à 6 u. wandelen en 650 m stijgen en weer dagen. De overige wandelingen zijn lichter. 

Klimaat: Droog seizoen met aangename dagtemperatuur. 
Vervoer: Privé-vervoer voor grote afstanden, matatu (minibustaxi) voor kleinere afstanden en safari-voertuigen in Masai Marai

Logies: Goed uitgerust tentenkamp in Masai Mara en elders goede hotels (in Nakuru en Naivasha met zwembad). 
Bagage: Enkel dagrugzak.
Deelnemers: Min. 7 – Max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Begeleiding: Ivo Heusdens, goed vertrouwd met Kenia.

Inbegrepen: Vluchten, maaltijden, transfers, game drives Masai Mara, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Inkomgelden nationale parken (ca. 225 USD). 

Voorschot: 30% van de reissom.

Kenia
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ruimschoots gecompenseerd door het prachtige land-

schap rondom: rechts de steile kraterwanden en links 

de sneeuwbedekte buitenste hellingen van de koepel. 

Als de zon dan boven de einder uitstijgt, is iedereen in 

stilte verzonken. Van op de top daalt het steil af tot het 

eindpunt van de trekking. Op dag 14 zijn we terug in 

Moshi, van waar we terugkeren naar Nairobi en naar huis. 

Niet alleen is de Kilimanjaro met zijn 5895 m de hoogste top van Afrika, hij is ook de hoog-
ste vrijstaande berg ter wereld en dat vormt een indrukwekkend zicht! De beklimming van 
de ‘Kili’ wordt voorafgegaan door de minstens even spectaculaire Mount Kenya (4985 m). 
Uniek aan beide beklimmingen zijn de verschillende klimaatgordels waar je doorheen trekt: 
je start in het dichte regenwoud om te eindigen in de sneeuw. Een droom voor sportieve 
bergwandelaars. 

Afrika’s toppers:  
Mount Kenya en Kilimanjaro

dag 1-2: Vanuit Nairobi worden we naar het start-

dorp aan de voet van Mount Kenya gebracht. Onderweg 

merk je meteen waarom Kenia een topbestemming is in 

het exotisch toerisme, met de combinatie van een rijke 

dierenwereld en een imponerende natuur. 

dag 3-7: Wanneer we Mt. Kenya vanuit de vlakke 

savanne naderen, biedt hij een indrukwekkend zicht. 

De voettocht naar zijn hoogste punt, Point Lenana op 

4985 m, leidt je door oerwoud, zompige alpiene weide en 

tenslotte bereik je de eeuwige sneeuw. Onderweg zien 

we lobelia’s en reuzenkruiskruid; het landschap is ruig 

en onherbergzaam. Op dag 6 belanden we in het stadje  

Nanyuki en ’s anderendaags zijn we net na de middag 

terug in Nairobi, waar er tijd is voor een stadsverkenning. 

dag 8-16: We steken de grens met Tanzania over, 

om via Arusha het stadje Moshi te bereiken. Op dag 

9 vangt dan de beklimming aan van de Kilimanjaro 

of ‘kleine berg’, zoals de bevolking deze 5895 meter 

hoge, sluimerende vulkaan noemt, en wel via één van 

de mooiste routes: via Machame omhoog, via Mweka 

omlaag. Vanaf het startpunt op 3000 m gaat het achter-

eenvolgens via Shira Camp (3850 m), Barranco Camp 

(3950 m) en Barafu Camp (4600 m) tot Uhuru Peak 

(5896 m), die we op dag 13 bereiken. Ook hier leidt 

de weg naar de top je in relatief korte tijd door vijf 

klimaatgordels, elk met een eigen flora en fauna. Het 

laatste stuk is het zwaarst en ijzig koud, maar wordt 

In de paasvakantie programmeren  
wij een reis met enkel de beklimming  

van de Kilimanjaro. Meer info vind je op 
www.andersreizen.be/12TZ043.  

Je kan aan beide reizen een safari  
toevoegen: mogelijkheden en prijs  

op aanvraag. 
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2 tot 11 april ’12 (10 d.)

Reisnr. 12TZ043 Prijs ¤ 2570

15 tot 30 juli ’12 (16 d.)

Reisnr. 12KE111 Prijs ¤ 3690

Niveau: SSSS. Dagtrajecten van gemiddeld 

5 tot 7 uur. De topbeklimming van de Kili is 

bijzonder zwaar, en omvat zo’n 7 à 8 uur stijgen en 

aansluitend zo’n 6 à 7 uur dalen. Hoogteverschil 

(stijgen) per dag tot 1450 m. Zeer goede conditie 

en uithoudingsvermogen vereist. Technische 

kennis is niet noodzakelijk, wel ervaring met 

bergwandelen. Overwegend rotspaden, in de 

lagere zone modderig, aan de top besneeuwd. 

Klimaat: Aangename dagtemperaturen in Nairobi 

en Moshi en op de lagere gedeelten van Mt. Kenya 

en Kilimanjaro (20 à 25°), ’s nachts fris tot koud. 

Het wordt geleidelijk kouder naar de top toe: van  

15 tot 0° en ’s nachts tot -10°. 

Vervoer: Privé-vervoer.

Logies: Goed hotel in Nairobi, Nanyuki en Moshi. 

Tenten tijdens de beklimming.

Bagage: Wordt gedragen door dragers.

Begeleiding: Kris Van Loo (reis 1), die de Kili al 

meermaals beklom.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies en ontbijt, 

volpension tijdens trekkings, permits, inkomgelden 

Mt. Kenya en Kilimanjaro NP, gebruik tenten, 

begeleiding + gids + dragers, luchthaventaksen, 

BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen 

buiten de trekkings (ca. ¤ 100), fooien (ca. ¤ 140), 

verplichte alpinismeverzekering.

Voorschot: 30% van de reissom.

Kenia & Tanzania
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logeren, bezoeken we tenslotte nog de Wukro Chirkos.

dag 13-18: Niet het stadje Maychew zelf is ons doel, 

wel het berglandschap rondom. Het ligt dan wel langs 

onze route naar Lalibela, maar het is waarschijnlijk de 

afzondering en erg hoge ligging ervan die de grote 

authenticiteit van dit gebied verklaart. Hier wandelen 

we anderhalve dag van dorpje naar mini-dorpje door een 

natuur die door agaven en euphorbia’s wordt gedomi-

neerd. Op dag 15 komen we aan in Lalibela, het ‘Jeruza-

lem van Ethiopië’ (hoewel de plaats meer wegheeft van 

een groot dorp dan van een stad), met zijn uit de rotsen 

gehouwen middeleeuwse kerken en dito klooster, dat we 

bereiken via een stevig klimmende wandeling. 

Noord-Ethiopië – in september-oktober groen en bloemenrijk – kent zijn gelijke niet in Afrika. 
Je vindt er een indrukwekkend landschap van canyons en hoogvlaktes met als natuurlijk 
hoogtepunt de Simien Mountains. Bekende plaatsen als Gondar, Axum en Lalibela bezoe-
ken we in deze reis ook. De spectaculair op bergtoppen of tegen de rotswand hangende 
orthodoxe rotskerken van Tigray verkennen we in het tweede deel van de reis. Pas in de 
zestiger jaren ontdekt, zal je hier niet veel andere toeristen tegenkomen.

Over de onbekende paden 
van Noord-Ethiopië

dag 1-6: In Addis Ababa zijn we al meteen getuigen 

van het religieuze feest Meskel, dat de ontdekking van 

het ‘echte kruis van Christus’ viert. ’s Anderendaags rij-

den we noordwestwaarts naar Bahir Dar. We maken een 

boottocht op het Tana-meer en bezoeken er enkele van 

de orthodoxe kloosters. In Gondar, in de 17de eeuw de 

hoofdstad van het Abessinische rijk, bezoeken we de 

kastelen en kerken. 

dag 7-9: We belanden aan de voet van het Nationaal 

Park van de Simien-bergen met hun getande silhouet-

ten. We maken hier een dagwandeling en kamperen 

boven 3000 m in een prachtig landschap van hoge klip-

pen met ver uitzicht en krijgen vast en zeker Gelada-

bavianen te zien. Op dag 8 bezoeken we de antieke stad 

Axum: stèles, graven en paleisruïnes. 

dag 10-12: De volgende dagen reizen we door de 

noordelijke regio Tigray, waar eeuwen geleden honder-

den rotskerkjes werden uitgehouwen. Zo’n 120 hiervan 

zijn recent ontdekt; een paar honderd andere wachten 

zelfs nog op ontdekking. Hun architectuur en ligging, 

uitkijkend over soms sprookjesachtige landschappen, 

en hun fresco’s zullen de UNESCO zeker tot erkenning 

als Werelderfgoed aanzetten. We bezoeken 3 ‘clusters’ 

van kerkjes: het afgelegen Tembien (met zeker Abba 

Yohanni en Gebriel Wukien), het al wat vaker bezochte 

Gheralta (met Debre Maryam Korkor, Abuna Abraham 

Debre Tsion en Abreha we Atsbeha) in landschappelijk 

zéér mooi gebied en de 3 fraaie kerken van het nog wei-

nig bezochte Teka Tesfai. In Wukro, waar we 3 nachten 
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26 sept. tot 13 okt. ’12 (18 d.)
Reisnr. 12ET179 Prijs bekend 2012 
Niveau: SS voor de wandeling in het Simien-gebergte en rond Maychew. De overige wandelingen (bij Bahir Dar, in Axum, Lalibela en Tigray) zijn S à SS. De gebrekkige toeristische infrastructuur (wegen, hotels,...) maken dit tot een avontuurlijke reis.

Klimaat: Droog en aangenaam warm overdag en soms frisse tot koude nachten. 
Vervoer: Privé-minibus.
Logies: Eenvoudige hotels en 1x kamperen.Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Ethiopiëbegeleider Ria Aerts.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + gidsen, tenten en gemeenschappelijk kampeergerief, luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Ethiopië
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deleeuwse kerken en dito klooster, dat we bereiken via 

een stevig klimmende wandeling. 

dag 13-19: We vliegen terug naar Addis Ababa en 

beginnen op dag 14 aan het tweede deel van de reis, 

nu over land zuidwaarts, voor de verkenning van Zuid-

Omo en de primitieve stammen van Zuid-Ethiopië. We 

overnachten 2 maal in de mooi gelegen stad Arba Minch, 

van waaruit we op dag 15 Chencha bezoeken, een 

Dorze-dorpje op 2900 m hoogte, en een indrukwek-

kende boottocht maken op Lake Chamo. Op weg naar 

het bergstadje Jinka rijden we langs Konso- en Dorze-

dorpen. Op dag 17 struinen we rond op de markt van 

Jinka, die door vele stamleden uit de omgeving wordt 

bezocht. In de vrij vlakke, stekelige struiksavanne bij 

Turmi, waar we 2 nachten kamperen, wonen hier en daar 

primitieve zwarte stammen die weinig uitstaans heb-

ben met het centrale gezag in Addis en leven van hun 

kuddes. We maken nader kennis met de leefgewoontes 

van de Hamar, erg opvallend door hun primitieve maar 

prachtige lichaamsversiering. 

dag 20-22: Terugrit via Arba Minch naar Addis 

Ababa en vlucht huiswaarts. 

Ethiopië is buitenbeentje in Afrika. Het werd nooit gekoloniseerd en volgt de Juliaanse 
kalender. Verscheidenheid is zijn grootste troef: in landschappen, in monumenten (waaron-
der prachtige orthodox-christelijke rotskerken), in volkeren. We bezoeken zowel het land-
schappelijk en cultureel interessante noorden, als de animistische stammen in het zuiden. 

Ethiopië van noord naar zuid

dag 1-5: Na aankomst in Addis Ababa vliegen we 

onmiddellijk noordwestwaarts naar Bahir Dar, gelegen 

op zo’n 1830 m hoogte. We maken een boottocht op 

het grote Tana-meer en bezoeken er een van de ortho-

doxe kloosters. Per minibus rijden we naar Gondar, in 

de 17de eeuw de hoofdstad van het Abessynische rijk. 

We bezoeken er de kastelen en kerken. De volgende dag 

klimt de weg naar Debark nog hoger en belanden we aan 

de voet van het Nationaal Park van de Simien-bergen. 

dag 6-12: Met muilezels voor de bagage maken 

we een driedaagse trekking langs hoge klippen met 

ver uitzicht in de ‘lowlands’. Bavianen, de endemische 

walia ibex, de Simien-vos, reusachtige roofvogels en 

reuzenlobelia’s zal je zeker zien. Het uitzichtspunt van 

Imietgogo (3900 m) en de tweede hoogste top van  

Ethiopië, de Buahit (4430 m), kunnen door de liefheb-

bers beklommen worden. We doorkruisen het aller-

mooiste gedeelte van de Simien-bergen, waarvan de 

hoge hellingen steil en abrupt de diepte induiken. Per 

minibus rijden we op dag 9 door de kloof van de Tekeze-

rivier naar Axum. We bezoeken deze antieke stad: stèles, 

graven en paleis ruïnes. ’s Anderendaags vliegen we naar 

Lalibela (2630 m), met zijn uit de rotsen gehouwen mid-
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20 okt. tot 10 nov. ’12 (22 d.)

Reisnr. 12ET200 Prijs bekend 2012

Niveau: SS à SSS voor de 3-daagse trekking 

in het Simien-gebergte, o.m. door de hoogte. 

Andere wandelingen, nl. bij Bahir Dar, in Axum 

en Lalibela zijn S à SS. Vooral de gebrekkige 

toeristische infrastructuur (wegen, hotels,...) en 

de uitgestrektheid van het land maken dit tot 

een avontuurlijke reis.

Klimaat: Droog en nog groen. In de noordelijke 

hooglanden kan het overdag aangenaam zijn maar 

zijn de nachten heel koud. In Addis Ababa is de 

dagtemperatuur ideaal. In het zuiden kan het 

warm tot heet zijn (30 à 35°).

Vervoer: 3 vluchten, privé-minibus en 

terreinwagens.

Logies: 5x kamperen (3x met WC en 2x met 

douche en WC). Elders hotels en pensions (van 

eenvoudig tot comfortabel).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Ethiopiëbegeleider Ria Aerts.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding + gidsen + kok tijdens 

de trekking en in het zuiden, huur muilezels 

+ drijvers tijdens de trekking, kampeergerief, 

luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Ethiopië
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vangen. Ook hier gaan we chimps bekijken, nl. in de 

Kyambura-kloof die dwars door de savanne heen snijdt.

dag 11-16: Via het stadje Ishasha bereiken we Bwindi 

National Park, ‘the impenetrable forest’. In dit dichtbe-

groeide berglandschap op stap gaan is inderdaad geen 

lachertje, maar voor wie de inspanning wil doen, wordt 

het een natuurbeleving van het allerhoogste niveau. 

Hier wonen nl. zo’n 330 berggorilla’s en wanneer je voor 

het eerst een glimp opvangt van een gorillafamilie in 

hun natuurlijke omgeving, stopt je hart even met klop-

pen. We tuimelen van het ene hoogtepunt in het andere 

want op dag 15 komen we terecht in Mgahinga National 

Park. Wie houdt van fabelachtige uitzichten op een sky-

line van vulkanen, is hier aan het juiste adres. We sluiten 

deze etappe af bij het idyllische kratermeer Bunyonyi, 

de ‘plaats van vele kleine vogels’.

 dag 17-21: We rijden terug oostwaarts voor een 

bezoek aan Mburo, een vrij klein Nationaal Park dat 

gevormd wordt door 5 meren met weelderig begroeide 

oevers in beboste en open savanne. Tijdens 2 game 

drives en een wandelsafari, gaan we voor Oeganda eer-

der zeldzame grote grazers als zebra’s, impala’s, eland-

antilopen en buffels spotten. Om in stijl afscheid te 

nemen van de Oegandese dierenwereld, gaan we in de 

prachtige wetlands van Mabamba Swamp op zoek naar 

de bijzondere en schuwe schoenbekooievaar. En voor 

we in Entebbe op het vliegtuig stappen, laten we alle 

opgedane indrukken een dagje bezinken in een klein-

schalig resort aan zee. 

Een kleine, minder bekende maar ronduit indrukwekkende bestemming voor natuurliefheb-
bers is Oeganda. Je vindt er een wondermooie natuur, de Rwenzori – Afrika’s hoogste berg-
keten –, de bron van de Nijl en de grootste concentratie mensapen, waaronder de zeldzame 
berggorilla. Als toerist noemde Winston Churchill het land al in 1907 de ‘parel van Afrika’ en 
dat is het nog steeds. Een intense en unieke ‘wildlife’-ervaring! 

In het spoor van de berggorilla’s

dag 1-4: Vanuit Entebbe vliegen we er meteen in: we 

varen het immense Victoria-meer op naar het dichtbe-

boste Ngamba Island, een toevluchtsoord voor onge-

lukkige chimpansees. Via hoofdstad Kampala gaan we 

in het Ziwa Rhino Sanctuary te voet op zoek naar een 

ander bijzonder en bedreigd dier: de neushoorn. En om 

de Nijl op z’n spectaculairst te zien, moeten we in het 

Murchison Falls National Park zijn. We benaderen de 

woeste watervallen per boot en te voet en speuren op 

de oevers naar nijlpaarden en krokodillen.

dag 6-10: We rijden in de richting van de grens met 

Congo en bevinden ons nu zowat in het hart van Afrika. 

In het dichte regenwoud van Kibale Forest National 

Park zijn het vooral de honderden chimpansees die de 

plak zwaaien. Tijdens een gegidste tocht observeren we 

hun activiteiten en beseffen hoe nauw ze aan de mens 

verwant zijn. Nog verder westwaarts gaan we wandelen 

aan de voet van het mysterieuze, vochtige Rwenzori-

gebergte. Adembenemende zichten op de met sneeuw 

bedekte toppen (waarvan de hoogste boven de 5000 m 

reiken), een veelheid aan rivieren en watervallen en 

een vegetatie die varieert van tropisch tot subalpien, 

dat is wat ons te beurt valt in deze ‘Mountains of the 

Moon’. Ten zuiden van Rwenzori ligt het Queen Elisa-

beth National Park, een gebied van vnl. open savanne 

en papyrusmoerassen. Nergens in Oeganda vind je meer 

grote zoogdieren dan hier en tijdens 2 game drives en 

een boottocht trachten we enkele mooie specimen, 

waaronder de boomklimmende leeuw, voor de lens te 
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6 tot 26 augustus ’12 (21 d.)
Reisnr. 12UG130 Prijs ¤ 3790
Niveau: S.
Klimaat: Warm en meestal zonnig. Droog seizoen; wel regenbuien mogelijk bij het Victoria-meer. Zeer vochtig klimaat in de Rwenzori-bergen.Vervoer: Privé-vervoer in 4x4 terreinwagens met open dak, boot.

Logies: Gevarieerd: lodges, guest houses, cottages etc. 
Bagage: Enkel dagrugzak.
Deelnemers: I.f.v. terreinwagens: 7,8,10 of 12 deelnemers. Kennismakingsbijeenkomst.Begeleiding: Maika Luyssaert, die al meerdere keren in Oeganda reisde.

Inbegrepen: Vluchten, maaltijden, transfers, game drives, entreegelden wildparken, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Permits Kibale NP (150 USD) en Bwindi NP (500 USD). 

Voorschot: 30% van de reissom.

Oeganda
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dag 18-20: Transfer naar Ifaty aan de westkust waar 

we het gebied van de Sakalava’s en de Vezovissers betre-

den. Onderweg bezoeken we de mooi beschilderde en 

met beeldhouwwerken versierde Mahafalygraven. Tij-

dens twee vrije dagen zijn er verschillende activiteiten 

mogelijk: bezoek per prauw aan een Vezo-vissersdorp, 

snorkelen en duiken, op zoek naar bultruggen en dol-

fijnen, wandelen in het nabijgelegen woud tussen ver-

schillende soorten baobabs of verpozen het aan het 

strand

dag 21-22: Terugvlucht naar Tana en verder huis-

waarts. 

Madagascar is een bestemming vol afwisseling: in landschappen, in volksstammen, in bele-
venissen. Even afwisselend als de bevolking is het landschap: frisgroen regenwoud, roodkleu-
rige hoogplateaus, boomsavanne met baobabs, halfwoestijn en palmomzoomde eilanden. 
En in al deze gebieden tref je een uitgebreide dierenpopulatie aan, waaronder de lemuur (of 
maki) die enkel op Madagascar leeft. 

Exotisch eiland 
van contrasten

dag 1-3: Vanuit hoofdstad Tana rijden we oostwaarts 

naar het reservaat Andasibe-Mantandia. Hier observe-

ren we de grootste lemuur, de indri-indri. Ook bezoeken 

we het orchideeënpark en het dorpje Andasibe. 

dag 4-9: Vlucht naar Diego-Suarez, in het noorden. 

We maken een dagwandeling naar Montagne des Fran-

çais, met prachtig panorama over de baai. Per 4x4 bege-

ven we ons naar de Réserve Spéciale de l’Ankarana, met 

zijn bizar kalksteenpinnenmassief of ‘tsingy’. Met lokale 

gidsen maken we verscheidene (dag)wandelingen in en 

rond het tsingy-massief, in grotten en canyons

dag 10-15: We vliegen terug naar Tana en rijden op dag 

11 zuidwaarts over het hoogplateau. In de omgeving van 

Ambositra maken we een uitstap naar een Zafimaniry-

dorp, Ifasina, gekend om zijn houtsnijwerk, om dan verder 

te reizen over de fotogenieke ‘Hautes Terres’, met prach-

tige uitgestrekte landschappen en rijstterrassen. Via 

diverse stadjes – elk met zijn eigen karakter – bereiken 

we het Nationaal Park van Andringitra. Het is gelegen in 

de Namoly-vallei en biedt een indrukwekkend zicht over 

de bergen. In dit door het WWF beheerd gebied maken 

we een dagwandeling om er de rijke fauna en flora en 

prachtige landschappen te bewonderen. 

dag 16-17: Over het plateau van Horombe trekken 

we verder naar het zandsteenmassief van het Natio-

naal Park Isalo. In dit schitterende landschap van door 

winderosie gevormde rotsformaties verkennen we de 

Canyon des Makis en de Piscine Naturelle. 
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21 sept. tot 12 okt. ’12 (22 d.)

Reisnr. 12MG174 Prijs ¤ 3690

Niveau: S. Meestal gemakkelijke wandelingen; 

langere wandelingen in de parken van Andringitra, 

Isalo in het zuiden en Ankarana in het noorden. 

Reizen in Madagascar vereist een soepele en 

avontuurlijke ingesteldheid.

Klimaat: Warm (ca. 30°) in de omgeving van 

Tulear en Diego-Suarez. Op grotere hoogte in de 

hooglanden (Tana, Antsirabe, Fianarantsoa, …) is 

het fris.

Vervoer: Binnenlandse vluchten, minibus, jeep, 

boot en prauw.

Logies: Goede hotels (14x), eenvoudig logies met 

gemeenschappelijk sanitair (4x) in Ankarana en 

lodge in Andringitra (1x). 

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Madagascarbegeleider Heidi 

De Koninck.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Transfer naar Parijs en terug, 

vluchten vanuit Parijs, logies, maaltijden, transfers, 

bagagevervoer, begeleiding en lokale gidsen, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Inkomgelden reservaten en 

parken (ca. ¤ 62), optionele activiteiten op Ifaty. 

Voorschot: 30% van de reissom.

Madagascar
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dag 11-14: Na een bezoek aan de zeerobbenkolo-

nie van Cape Cross, zijn we te gast bij de Damara’s. Bij 

Twijfel fontein gaan we op zoek naar Bosjesman-gravu-

res. Daarna gaat het richting Kaokoland, het territorium 

van de nomadische Himba, één van de weinige volkeren 

die relatief onbeïnvloed zijn gebleven door de westerse 

beschaving. We slaan onze tenten op naast een Himba-

kraal en leren over hun cultuur.

dag 15-17: In het centraal-noorden woont de groot-

ste etnische groep van Namibië, de Owambo. Het is 

Namibië’s dichtstbevolkte gebied en weer heel anders 

dan wat we tot nu toe zagen: traditioneel landbouw-

gebied, met hier en daar de typische ‘kraal’. In Etosha, 

het eerste en toen grootste NP van Afrika, doen we op 

dagen 16 en 17 ‘game drives’ op verschillende tijdstip-

pen van de dag. 

dag 18-23: Ngepi is een schitterend gelegen bush-

camp aan de oever van de Okavango-rivier. We doen 

een game drive in het nabijgelegen Mahango game 

reserve en genieten van een vrije dag. In tegenstelling 

tot de rest van het land is het hier weelderig groen. 

Op dag 21 rijden we naar het Waterberg Plateau, een 

groene hoogvlakte van baksteenrode zandsteen. We 

beklimmen het plateau en genieten op de top van onze 

laatste Afrikaanse zonsondergang in de wijde natuur. 

Op dag 22 komen we terug in Windhoek aan en bezoe-

ken er evt. nog de township Katutura. 

Als een van de dunst bevolkte landen van Afrika beschikt Namibië over een grote verschei-
denheid aan landschappen: de Namib- en de Kalahari-woestijn, de wildparken en ein-
deloze kusten. Tijdens deze kampeerreis door dit immense land, ontdek je niet alleen zijn 
ongerepte natuur en zijn volkeren, maar ook dat Afrikaanse gevoel van onbegrensdheid. 

Woestijnen en wildparken  
van Namibië

dag 1-4: Na een nachtje in hoofdstad Windhoek, 

rijden we naar guesttfarm Namibgrens. Van op onze 

kampplaats verkennen we anderhalve dag al wandelend 

de natuurpracht rondom de farm. Grote granietforma-

ties en plateaus met vergezichten over de aangrenzende 

Namibwoestijn vormen een habitat voor heel wat die-

ren (struisvogels, bavianen, oryxen, klipdassen). Terwijl 

we de tenten rechtzetten, bereidt de kok onze eerste 

‘braai’ op Namibische bodem.

dag 5-8: Wat verder zuidwestwaarts begint het 

Namib-Naukluft NP, het grootste wildpark van Afrika, 

dat zich uitstrekt langs de kust en waarvan de Namib-

woestijn deel uitmaakt. We kamperen 2 nachten in 

de Naukluft-bergen die het ruigere gedeelte vormen 

van het NP. Tijdens 2 pittige tochten zien we mogelijk 

kudu’s, steenbokjes,bergzebra’s, … en bekijken we 

enkele enorme wevernesten van nabij. De volgende 

2 dagen zijn we in Sesriem. ’s Morgens vroeg beklim-

men we een van de machtigste duinen van de Namib en 

genieten van de kleurschakeringen bij de opkomende 

zon. Daarna verkennen we de Sossus- en de Deathvlei. 

Hier vindt de Tsauchab-rivier zijn einde, op slechts 

enkele kilometers van de oceaan. 

dag 9-10: We brengen enkele uren door aan de 

lagune van Walvis Bay en rijden daarna verder voor twee 

overnachtingen en een rustdag in de Duits-koloniale en 

aangename kuststad Swakopmund. 
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7 tot 29 juli ’12 (23 d.)
Reisnr. 12NA094 Prijs ¤ 4390
Niveau: S voor de reis in zijn geheel. De tochten in Namibgrens en Naukluft zijn SS en je mag geen hoogtevrees hebben. Het kamperen (incluis opzetten en afbreken van tenten) en de soms lange en vermoeiende verplaatsingen vereisen een soepele ingesteldheid.

Klimaat: (Zeer) warm overdag. Eens de zon onder is (rond 18 u.), koelt het snel af. In principe geen neerslag en zeer droge lucht.
Vervoer: Privé-‘overlander’ (alle terrein truck).Logies: Pension in Windhoek en Swakopmund. Elders tweepersoonstenten op meestal goed uitgeruste kampplaatsen en 2x ‘in het wild’. Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Sabine Dejan, met veel begeleiders-ervaring in Namibië.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, transfers, kampeermateriaal, toegangsgelden van de parken, begeleiding + gids, luchthaventaksen  in Europa, BTW.

Niet inbegrepen*: Avondmalen in Windhoek en Swakopmund, evt. optionele activiteiten  in Swakopmund en Ngepi.
Voorschot: 30% van de reissom.

Namibië
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In het noorden van het dunbevolkte Botswana stroomt de Okavango-rivier, die de woestijn 
tot leven wekt en – vóór er uiteindelijk in ten onder te gaan – een ecosysteem vormt dat 
tot de meest aangrijpende van Afrika behoort. De Chobe- en Moremi wildparken behoren 
tot de toppers van het natuurtoerisme op het vlak van ‘game viewing’. Voeg daar nog de 
indrukwekkende Victoria Falls aan toe en je hebt een reis die voor eeuwig op je netvlies zal 
gebrand staan. 

De ultieme natuurbeleving

nog gelegen in de Okavan go-delta, en bestaande uit 

drie ecotypes: droge savanne, vochtige jungle en nat 

moeras land. Dit maakt dat hier een variëteit van dieren 

aanwezig is die je elders zelden aantreft. Dan gaat het 

noordwaarts naar Chobe National Park, waar we eerst 

de weidse graslanden van Savuti verkennen. Dit deel is 

vooral bekend voor zijn grote roofdieren, in casu leeu-

wen en hyena’s. Tenslotte verkennen we het noordelijke 

deel van het Chobe Nationaal Park. Aan de drinkplaat-

sen bij de Chobe-rivier zien we wellicht één van de grote 

kuddes olifanten die dit park rijk is. Niet alleen kom je 

deze dagen onder de indruk van alle dieren die je van zo 

dichtbij te zien krijgt, ook de eindeloze uitge strekt heid 

van Afrika grijpt je zeker en vast naar de keel. 

dag 15-18: Hoe kan het anders dan dat we deze reis 

in schoonheid eindigen. In een gordijn van opstuivend 

water ontdekken we de Victoria-watervallen, die zich 

over een breedte van 2 kilometer en  100 m diep in de 

Zambezi-rivier storten. Ontzagwekkend en panora-

misch is het spektakel. Je komt groothoeklenzen te kort.

dag 1-5: Vanuit Johannesburg rijden we naar de grens 

met Botswana en verder naar de Khama Rhino Sanctuary. 

De volgende dag brengen we door in de unieke en schier 

eindeloze Makgadikgadi-zoutpannen. We ontdekken 

dit bevreemdend maar verre van levenloze landschap 

zowel te voet als per wagen. Maun wordt onze uitvals-

basis voor ons bezoek aan de Okavango-delta.

dag 6-9: Vanuit Maun begeven we ons naar het 

kamp in het hart van de Okavango-delta, de groot-

ste binnenlandse delta ter wereld, die uitloopt in de 

Kalahari-woestijn. De volgende dagen gaan we zowel te 

voet op verkenning als op de traditionele manier, nl. per 

‘mokoro’, een soort kano die als een gondel met een stok 

wordt voortbewogen. Dit immense moerasgebied van 

uitwaaierende stromen, talloze rijkbegroeide eilanden 

en exotische lagunes heeft een enorme verscheiden-

heid aan fauna en flora en is een meesterwerk van moe-

der natuur. Op dag 9 overnachten we opnieuw in het 

kamp bij Maun. 

dag 10-14: Het ‘game viewing’-gedeelte van de reis 

vangt nu aan. We starten in de ‘Moremi Wildlife Reserve’, 
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2 tot 19 mei ’12 (18 d.)

Reisnr. 12BW245 Prijs ¤ 4280

10 tot 27 oktober ’12 (18 d.)

Reisnr. 12BW192 Prijs ¤ 4280

Niveau: S. Avontuurlijke ingesteldheid vereist.

Klimaat: (Zeer) warm overdag en fris tot koud 

’s nachts. Droog seizoen.

Logies: Kleinschalige hotels in Johannesburg en 

Victoria Falls (2x), goed tentenkamp in Khama Rino 

Santctuary (1x) en Maun (2x; met zwembad). Elders 

tenten ‘in het wild’.

Vervoer: Alle terrein-truck of -jeeps, mokoro in de 

delta en open terreinwagens tijdens game drives.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Marc Van Doorselaer, die de reis al 

begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 10 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, meeste 

maaltijden, logies, gebruik kampeer- en 

keukenmateriaal, inkomgelden parken, 

AR-begeleiding en lokale gids, luchthaventaksen, 

BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmaal in 

Johannesburg, optionele activiteiten (b.v. game 

flight, Zambezi-rafting…).

Voorschot: 30% van de reissom.

Botswana



 
©

D
irk

 V
an

ti
eg

he
m

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
149

Drakensbergen. In deze waterrijke omgeving van rots-

partijen, grasvlakten en bossen ondernemen we twee 

dagtochten en bezoeken een dorp, waar we leren hoe 

de oude Zoeloe-tradities verweven zijn met het moder-

ne leven.

dag 12-17: In een afgelegen hoek van Lesotho ligt 

Malealea Lodge, een toerisme project dat volledig 

steunt op de lokale bevolking. Vanuit deze bijzondere 

plek ondernemen we een tweedaagse trekking – met 

pony’s voor de bagage – door een adembenemend land-

schap naar een Basotho-dorp, waar we te gast zijn bij 

de lokale bevolking. Vervolgens rijden we via de droge 

savanne van de Kleine Karoo en het Mountain Zebra 

NP kustwaarts naar onze volgende wandelbestem-

ming: Tsitsikamma NP, een wondermooi stuk natuur 

van rotskusten, dichtbegroeide kliffen en diepe 

rivierkloven (o.a. die van Bloukrans, waar je de diep-

ste bungeesprong ter wereld kan maken). 

dag 18-24: In het De Hoop Nature Reserve 

bieden zandduinen, stranden en rotsachtige kus-

ten niet alleen uitstekende wandelmogelijkheden, 

maar ook de kans om vanop het land walvissen te 

spotten. dag 19 is D-day voor de wijnproevers, met 

een toer langs wijnboerderijen van Stellenbosch. 

Maar deze regio is ook gewoon prachtig om te wan-

delen. De laatste dagen brengen we door in Kaap-

stad. Genesteld tussen de voet van de indrukwek-

kende Tafelberg en de diepblauwe Oceaan, is dit 

voor velen de mooist gelegen stad ter wereld. 

Als je Zuid-Afrika met drie adjectieven moet beschrijven, komen ‘overweldigend’, ‘verschei-
den’ en ‘uitgestrekt’ ongetwijfeld het dichtst bij de realiteit. Klassiekers als de safari in het 
Krugerpark of een bezoek aan Kaapstad komen tijdens deze reis uiteraard aan bod. Maar 
het is vooral de mooie en ongerepte Zuid-Afrikaanse natuur die wij – waar mogelijk te voet – 
willen ontdekken. 

Van Krugerpark tot Kaapstad

dag 1-5: We laten Johannesburg al snel achter ons 

en rijden noordwaarts naar de canyon van de Blyde 

Rivier, met spectaculaire landschappen en enkele van 

Zuid-Afrika’s mooiste uitzichtpunten. De volgende 

twee dagen bezoeken we het Krugerpark. Vooral bij de 

rivieren en drinkplaatsen observeren we nijlpaarden, 

olifanten, giraffen, buffels…, die op hun beurt dan weer 

de grote roofdieren aantrekken. 

dag 6-11: Het driedaags verblijf in het Mkhunyane 

Eco Reserve is een echte wildernis-ervaring: we logeren 

in een ‘bush camp’ vlakbij een natuurlijk zwembad en 

gaan wandelend op zoek naar giraffen, kudu’s, zebra’s... 

We maken er ook kennis met de lokale Zoeloe- en 

Afrikaanse bevolking. Verder landinwaarts liggen de 
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20 okt. tot 12 nov. ’12 (24 d.)
Reisnr. 12ZA201 Prijs ¤ 3590
Niveau: SS. Gevarieerd terrein, soms rotsachtig of met losse stenen. Goed evenwicht vereist. Je hebt best geen hoogtevrees voor wandelingen in de Drakensbergen, die SS à SSS zijn (alternatief mogelijk). Het kamperen (incluis opzetten en afbreken van tenten) en de soms lange en vermoeiende verplaatsingen vereisen een soepele ingesteldheid.

Klimaat: Het is meestal warm, maar wisselvallig weer met regen is mogelijk. In het Krugerpark kan het overdag tot 30° en meer zijn, en ’s nachts koud.  Logies: Hotel in Kaapstad (2x), lodges (2x), dorpshutten (1x) en tenten op goed uitgeruste campingplaatsen (13x) en in het wild (2x).Vervoer: Minibus.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Reza Dayani, goed vertrouwd met reizen in Zuid-Afrika.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, ontbijt in Kaapstad, overige maaltijden elders, logies, gebruik kampeer- en keukenmateriaal, inkomgelden bij groepsactiviteiten, ponytrekking, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Middag- en avondmaal in Kaapstad, extra-activiteiten (bv. nachtsafari, bungeesprong, wijnproeven in Stellenbosch, activiteiten in Kaapstad), verplichte reisverzekering.

Voorschot: 30% van de reissom.

Zuid-Afrika
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Een reis in Oezbekistan is een confrontatie met een vriendelijk volk dat de donkere Sovjet-
periode achter zich wil laten en hard werkt aan een betere toekomst. Het is het land van 
verdwenen koninkrijken, ooit het kruispunt van de grote karavaanroutes. De reis brengt ons 
naar uiteraard naar de cultuursteden Khiva, Buchara, Tasjkent en Samarkand, maar ook 
naar de woestijn en het prachtige Nuratau-Kyzylkumgebergte. 

Heden en verleden  
langs de Zijderoute

dag 1-5: We landen in hoofdstad Tashkent, in Sovjet-

stijl heropgebouwd na de aardbeving van 1966, en met 

zijn brede lanen en vele parken zeker een bezoek waard. 

Op dag 3 nemen we de avondvlucht naar Urgench. De 

volgende 2 dagen brengen we door in Khiva, de meest 

intacte van Oezbekistans beroemde steden, een waar 

openluchtmuseum vol madrassa’s, mausolea, moskeeën 

en paleizen die grotendeels dateren uit de 19de eeuw.

dag 6-8: In het spoor van de oude karavanen, door 

de dorre Kyzylkum-woestijn, volbrengen we op dag 

6 dag de lange rit zuidwaarts naar Buchara. Dit is wel-

licht de stad die je het meest zal aanspreken. De vele 

moskeeën en madrassa’s evenaren misschien niet de 

pracht en praal van Samarkand, maar de oude stad met 

haar nauwe straatjes, lemen huizen en blauwe koepels, 

straalt veel sfeer uit.

dag 9-11: Via de stad Nurata rijden we door de step-

pen en duinen naar Kizilkum, waar we worden onderge-

bracht in joerts (traditionele tenten). We maken een 

kamelentochtje en worden bij het kampvuur getrak-

teerd op zang en muziek. De volgende twee dagen 

wandelen we in de prachtige natuur (veel notenboom-

bossen) van het Nuratau-Kyzylkumgebergte – biosfeer-

reservaat in de maak – met logies bij families in een 

project van ecotoerisme. We leven 2 dagen dicht bij de 

mensen en je kan er leren brood bakken in een klei-oven. 

dag 12-18: En dan is er Samarkand, de stad waar de 

bloeddorstige Timoer Lenk zich in de 14de eeuw een 

van de grootste bouwheren uit de geschiedenis van de 

mensheid heeft getoond. Het centrale plein Registan is 

misschien wel het mooiste plein van de wereld, de Bibi 

Khanum-moskee moest groter worden dan alles wat 

Timoer ooit op zijn reizen had gezien en in het monu-

mentale mausoleum Gur Emir ligt hij begraven. Om van 

al dit duizelingwekkends te bekomen, maken we vanuit 

Samarkand een uitstap naar Tersak en ondergaan het 

dagelijks leven in een dorp. We genieten van een tra-

ditionele feestmaaltijd bij onze gastfamilie en maken 

’s anderendaags een wandeling in het Zerafshan-geberg-

te. Op dag 17 keren we per trein terug naar Tashkent, 

waar we op het vliegtuig stappen naar huis.
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5 tot 22 september ’12 ‘18 d.)
Reisnr. 12UZ169 Prijs ¤ 2590
Niveau: S à SS voor de wandelingen.  Een avontuurlijke instelling is vereist. Klimaat: Meestal aangenaam nazomerweer. Kleine kans op regen. Het kan ’s nachts goed koud zijn. Vervoer: 1 binnenlandse vlucht, 1x dagtrein Tashkent-Samarkand en elders minibus.Logies: Hotel (6x), guesthouse (7x), bij mensen thuis (3x) en joerts (1x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Magda Biesemans, die Oezbekistan goed kent.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst. 
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, inkomgelden volgens programma, begeleiding, Engelssprekende gids op dag 8, luchthaventaksen, BTW. 

Voorschot: 30% van de reissom. 

Oezbekistan
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Het grote district Ladakh is een deel van India, maar cultureel en geografisch is het een 
verlengstuk van het Tibetaans plateau. Zowel de woestheid van de natuur als de unieke 
mengeling van religies en culturen maken het zeer aantrekkelijk. Deze cultuurwandelreis 
bestaat uit drie delen: de Indus-kloosters, een 5-daagse trekking langs typische Ladakhi 
dorpen en een verkenning van de afgelegen, prachtige Nubra-vallei. 

Kennismaking met Ladakh en Nubra

dag 1-5: In de namiddag van dag 2 bezoeken we de 

belangrijkste bezienswaardigheden van Delhi. ’s Ande-

rendaags vliegen we naar Leh, de hoofdplaats van 

Ladakh die gelegen is op 3600 m hoogte. We bezoeken 

de stad en de bergkloosters Hemis, Shey en Thikse, als-

ook het SOS Kinderdorp in Choglamsar, waar de kinde-

ren uit de nabijgelegen Tibetaanse vluchtelingenkam-

pen naar school gaan. 

dag 6-7: Er liggen drie kloosters op ons pad: Alchi 

Choskor, Lamayuru en Rizong. Zelfs wie niet geïnteres-

seerd is in religie, blijft niet onverschillig bij de bijzon-

dere sfeer in deze prachtige gebouwen. 

dag 8-12: Bezoek aan het klooster van Likir, indruk-

wekkend gebouwd op een bergrichel en dat zowel 

een gigantisch boeddhabeeld als een 1000 jaar oude 

muurschildering herbergt. Vervolgens maken we kennis 

met de crew die ons de komende dagen zal vergezellen 

(gids, paardenbegeleider en keukenploeg) en begint de 

trekking. We passeren dorpen waar de tijd geen vat op 

lijkt te hebben, de ruïnes van het fort van Basgo en het 

klooster van Phyang. Het is een afwisselende trekking 

waarbij je zowel kennismaakt met het dagelijks leven 

in de Ladakhi dorpen als met de prachtige natuur. Op 

dag 12 moeten we vanuit het welvarende dorp Sabu 

(3500 m), met de machtige berg Stok Kangri op de ach-

tergrond, de Skampari-pas (3780 m) over, die een mooi 

zicht biedt op de stad Leh.

dag 13-19: We ondernemen de letterlijk adembene-

mende rit over de Khardung La, de hoogste berijdbare 

pas ter wereld (5600 m), noordwaarts naar de Nubra-

vallei. De Nubra-rivier loopt parallel met de Indus, maar 

dan aan de noordzijde van de Ladakh-keten. Vanaf 

hoofdplaats Deskit ontdekken we het groene Nubra, 

waar het klimaat zachter is dan in de Indus-vallei en 

waar een aanzienlijke populatie tweebultige kamelen 

woont. Op dag 16 zijn we terug in Leh. ’s Anderendaags 

vliegen we naar Delhi, vanwaar we meteen naar Agra 

vertrekken voor een bezoek aan het fort en op dag 18 

aan de wondermooie Taj Mahal.
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1 tot 19 september ’12 (19 d.)

Reisnr. 12IN148 Prijs ¤ 2540

Niveau: SS à SSS. Tochten van 5 à 6 u. Er is 

voldoende tijd voorzien om te acclimatiseren.

Klimaat: Warm overdag, fris tot koud ’s nachts.

Vervoer: Binnenlandse vluchten, minibus en jeeps.

Logies: Goede hotels in Delhi, Leh en Agra, 

bungalows of tentenkamp in Nubra en elders 

tweepersoonstenten.

Bagage: Wordt vervoerd (met paarden en jeeps).

Begeleiding: Frank Van Hoornyck, vertrouwd met 

reizen in India.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

meeste maaltijden, gebruik kampeermateriaal, 

bagagevervoer, halvedag uitstap Delhi, 

inkomgelden in Leh en Indus- en Nubra-vallei 

(volgens programma), permit Nubra-gebied, 

begeleiding + gids + drijver + kookploeg, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Delhi en Agra.

Voorschot: 30% van de reissom.

India
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Ladakh combineert de woestheid van de Himalaya met een unieke mengeling van religies 
en culturen. Deze trekking van west naar oost begint met enkele indrukwekkende kloosters, 
gaat langs rivierbeddingen en dorpen, maar ook over drie passen van 5000 m. Het tweede 
deel van de tocht brengt je door de Markha-vallei, bekend omwille van haar schoonheid en 
beperkte moeilijkheidsgraad. 

Ladakh: de Markha-trekking

dag 1-7: In de namiddag van dag 2 bezoeken we de 

belangrijkste bezienswaardigheden van Delhi. ’s Ande-

rendaags vliegen we naar Leh, de hoofdplaats van 

Ladakh die gelegen is op 3600 m hoogte. We bezoeken 

de stad en de bergkloosters Shey en Thikse.Langs de 

Indus-rivier rijden we in 2 dagen via Alchi en Likir naar 

het prachtige klooster van Lamayuru, het oudste van 

Ladakh.

dag 8-12: We zijn nu ruimschoots aan de hoogte 

gewend en vangen de trekking aan. In de dorpen, als 

oases ingebed in een bergwoestenij, zien we hoe hard 

het leven hier is. We volgen vaak rivierbeddingen 

stroomop- en -afwaarts en moeten enkele keren het 

koude rivierwater trotseren. De oversteek van de Dun-

dungchen-pas (4820 m) op dag 11 levert een prachtig 

zicht op over de Zanskar-keten en de lange afdaling naar 

Chiling (3080 m), voorbij de samenvloeiing van de Indus 

en Zanskar, leidt ons langs kleurrijke rotsformaties. 

dag 13-19: De oversteek van de rivier gebeurt via 

een kabelbaantje en op dag 14 bereiken we de Markha-

vallei en het gelijknamige dorp. De vallei van de Markha-

rivier, één van de mooiste hoge valleien van Ladakh, 

wordt gedomineerd door de 6400 m hoge top van de 

Kang Yaze. De weelderige begroeiing in het dal contras-

teert fel met de kale en ruwe bergflanken en de paden 

en kampplaatsen zijn goed. Op dag 16 bereiken we na 

een kort traject de graaslanden van Nimaling, op 4700 

m hoogte, waar het ’s nachts bar koud wordt. ’s Ande-

rendaags moeten we al vroeg de hoogste pas over, de 

Kongmaru La (5100 m), om vandaar steil af te dalen tot 

Shang (3660 m), waar de trekking ten einde is en van 

waar we terugkeren naar Leh. We vliegen terug naar 

Delhi op dag 18. 
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9 tot 27 juli ’12 (19 d.)
Reisnr. 12IN099  Prijs ¤ 2360
Niveau: SSS. 10-daagse trekking van 5 tot 7 u. stappen per dag. Er is voldoende tijd voorzien om te acclimatiseren.

Klimaat: Warm overdag, fris tot koud ’s nachts.Vervoer: Binnenlandse vluchten, minibus en jeeps.Logies: Goede hotels in Delhi en Leh. Tijdens de trekkings en in Nubra slapen we in tweepersoonstenten.
Bagage: Wordt vervoerd (met paarden en jeeps).Begeleiding: Miet Vanderbeke, met veel reis- en begeleiderservaring in de Himalaya.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, meeste maaltijden, gebruik kampeermateriaal, bagagevervoer, inkomgelden in Leh en Indus- en Nubra-vallei (volgens programma), begeleiding + gids + drijver + kookploeg, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen te Delhi, uitstappen in Delhi.
Voorschot: 30% van de reissom.

India
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Zowel de woestheid van de natuur als de mengeling van religies en culturen maken Ladakh 
tot een aantrekkingspool voor de avontuurlijke reiziger. De eerste trekking van deze reis 
brengt ons via de 5460 m hoge Lasermo-pas noordwaarts naar de afgelegen vallei van 
Nubra. De tweede trekking is ronduit indrukwekkend en brengt ons over een aantal hoge 
passen door het wilde Rupshu-gebied naar het Tso Moriri-meer.

(4000 m), het startpunt van de tweede trekking. We 

komen terecht in het gebied van de Changpa-nomaden, 

die hier in erg barre omstandigheden trachten te over-

leven. We volgen de oude zoutroute door de Kyamar-

vallei en klimmen drie passen over van ca. 4900 m. 

Van op de Shimbuk-pas (dag 15) ontplooit zich een 

panoramisch zicht op de prachtige Rupshu-vallei en 

het zoute Tsokar-meer, waarlangs we een gemakkelijk 

traject naar Nuruchan volgen. Dan moeten we alweer 

drie passen over van resp. 4900, 5430 en 5440 m om 

op dag 19 in Karzok (4572 m) te belanden, de enige per-

manent bewoonde nederzetting van de Rupshu-vallei. 

Op dag 20 wandelen we rond het grote Tso Moriri-meer 

(4572 m), dat turkoois ligt te schitteren tussen de zon-

gebleekte bergen van de Himalaya. Via Leh vliegen we 

op dag 22 terug naar Delhi, waar nog tijd rest voor een 

bezoek alvorens naar huis terug te keren.

dag 1-8: In de namiddag van dag 2 bezoeken we de 

belangrijkste bezienswaardigheden van Delhi. ’s Ande-

rendaags vliegen we naar Leh, de hoofdplaats van 

Ladakh die gelegen is op 3600 m hoogte temidden 

van een ruig berglandschap. We bezoeken de stad, en 

de bergkloosters. In anderhalf uur rijden we op dag 5 

noordwaarts naar Phyang, waar de eerste trekking 

begint. Gedurende drie dagen klimmen we in dag-

tochten van ca. 4 uur naar het kamp aan de basis van 

de Lasermo-pas, op 4900 m hoogte. We zijn de afge-

lopen dagen goed geacclimatiseerd en ingelopen, dus 

de oversteek van deze bijna 5500 m-hoge pas mag geen 

probleem vormen. Boven krijg je een mooi zicht op het 

Ladakh-massief en de Indus-vallei.

dag 8-12: De volgende 2 dagen lopen we stroomaf-

waarts langs een rivier en langs graasweiden vol bloe-

men, die een voorbode vormen van het groenere land-

schap van de Nubra-vallei, die we bereiken op dag 11. 

We bevinden ons hier zowat op het drielandenpunt van 

India, Pakistan en China, de uiterste grens tot waar wij 

ons in dit gebied mogen begeven. We worden terug naar 

Leh gebracht, waar dag 12 een rustdag is.

dag 13-24: Na een spectaculaire rit over de 

Khardung-pas (5600 m) en een bezoek aan het kloos-

ter van Hemis, rijden we zuidoostwaarts tot Rumtse 

Van Nubra naar het Tso Moriri-meer
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21 juli tot 13 augustus ’12 (24 d.)

Reisnr. 12IN115 Prijs ¤ 2680

Niveau: SSS à SSSS. Drie dagen in Leh voorzien 

om aan de hoogte te wennen. Tochten van 5 tot 7 

uur (1x 8 à 9 uur) over vrij goede paden. Je wandelt 

10 dagen boven de 4000 m en over meerdere 

passen (waarvan 3 van + 5000 m).

Klimaat: Warm overdag, maar fris ’s nachts.

Vervoer: Twee binnenlandse vluchten, minibus in 

Delhi en jeep in Ladakh.

Logies: Degelijke hotels in Delhi en Leh. Tijdens de 

trektocht slapen we in tweepersoonstenten.

Bagage:Wordt vervoerd met paarden.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Martine Couveur, vertrouwd met 

reizen in de Himalaya.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, 

meeste maaltijden, gebruik kampeermateriaal, 

bagagevervoer, begeleiding + gids + drijver + 

kookploeg, inkomgelden in Ladakh, permits voor 

Nubra en Tso Moriri-gebied, luchthaventaksen, 

BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Delhi, uitstappen in Delhi.

Voorschot: 30% van de reissom.

India
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Het weinig bereisde Noordoost-India ligt ingeklemd tussen Bhutan, Tibet, Myanmar en 
Bangladesh. We doorkruisen de dicht beboste deelstaat Arunachal Pradesh, een ‘etnische, 
geografische en biologische explosie van van volkeren, culturen, klimaten en landschappen’. 
In Assam gaan we op jeep- en olifantsafari in Kaziranga, één van India’s mooiste wildparken 
en vooral bekend om zijn neushoorns. En in de machtige Brahmaputra-rivier ligt Majuli 
Island, een landelijk stukje Assam met een eigen hindoe-kloostercultuur. 

Stammen en wildparken 
in Noordoost-India

tenkamp. We maken een dagtocht in het nabijgelegen 

fraaie en vogelrijke Nameri National Park en gaan raften 

op de Borelli-rivier.

dag 14-16: Kaziranga National Park is een gebied 

van halfopen savanne waar zich de Indiase ‘big five’ 

ophoudt: tijger, luipaard, olifant, buffel en neushoorn. 

De eenhoornige neushoorn is de trots van het park en 

hét succesverhaal van de Indiase natuurbescherming. 

Vroeg in de ochtend gaan we op safari per olifant, ideaal 

om veel wilde dieren, waaronder zeker neushoorns, te 

spotten. De dieren zijn immers niet bang van olifanten 

en zien hun berijders over het hoofd. Andere delen van 

het park doen we per jeep aan en de liefhebbers kunnen 

een bezoek brengen aan een dorp van de Mishing-stam .

dag 17-20: Vanuit het haventje Neamati Ghat 

varen we over de Brahmaputra naar Majuli Island, ooit 

het grootste riviereiland ter wereld (maar helaas snel 

krimpend t.g.v. erosie). In het lieflijke landschap met 

vele rijstvelden is het aangenaam wandelen en fietsen. 

We bezoeken ook 1 van de 22 bijzondere Vaishnavite-

kloosters of satra’s, waar hindoemonniken (op zich al 

een uitzonderlijk fenomeen) samenwonen in een kib-

boetsachtige gemeenschap. Terugreis vanuit Jorhat en 

via Delhi.

dag 1-4: Via Delhi vliegen we naar Dibrugarh in 

Assam, de meest oostelijke stad van India. Dit is de 

‘Tea City’, dus starten we met een wandeling over een 

theeplantage met alle bijhorende uitleg over thee, van 

de plant tot in het kopje. Op dag 4 schepen we in voor 

een dagvullende tocht over de Brahmaputra-rivier naar 

Pasighat. Onderweg kijken we uit naar ijsvogels, zilver-

reigers en Indische ganzen, misschien wel de zeldzame 

Gangesdolfijn.

dag 5-11: De volgende 7 dagen bezoeken we Aruna-

chal Pradesh, India’s dunst bevolkte deelstaat met 

dichtbeboste bergkammen en diepe valleien. De ver-

plaatsingen zijn dikwijls moeizaam, op meerdere dagen 

moeten we 5 tot 7 uren rijden. Maar zo leren we enkele 

van de tientallen tribale gemeenschappen kennen die 

hier leven. Ze spreken 26 verschillende talen en belijden 

grotendeels een godsdienst met slechts één gebod: het 

bereiken en behouden van harmonie met de natuur. We 

volgen de oevers van de Brahmaputra, hier een woeste 

bergrivier, een dag lang stroomopwaarts om vervolgens 

af te buigen naar het westen. De laatste twee dagen 

brengen we door in de Ziro-vallei op 1700 m hoogte, 

het gebied van de Apatani’s. De oudere vrouwen van 

deze stam dragen nog steeds houten pluggen in de neus. 

dag 12-13: We bekomen van de cultuurschok van de 

afgelopen dagen in een aangenaam en comfortabel ten-
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17 nov. tot 6 dec. ’12 (20 d.)
Reisnr. 12IN231 Prijs bekend 2012
Niveau: S. Een flexibele instelling en zin voor avontuur is vereist.

Klimaat: Het is altijd tropisch warm maar het ‘koele’ seizoen loopt van oktober tot februari met de minste regen, draaglijke dag- en frissere nachttemperaturen. 
Vervoer: 2 binnenlandse vluchten, minibus, jeep en boot.

Logies: Bungalows (2x), hotel (7x), guesthouse (2x), lodges (5x), comfortabele tenten (2x)Bagage: Enkel dagrugzak.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, alle maaltijden behalve in Delhi, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. maaltijden in Delhi.Voorschot: 30% van de reissom.
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dagen en nemen rustig de tijd om deze geheimzinnige 

stad in ons op te nemen. We bezoeken o.a. de prach-

tige boeddhistische kloosters die de stad rijk is, het 

koninklijk paleis en, even buiten Lo Mantang, de ruïnes 

van enkele oude forten. Het is alsof je een ander tijd-

perk bent ingestapt. Alles is hier nog net als honderden 

jaren geleden, onaangetast en authentiek.

dag 12-24: Vanuit Yara bezoeken we het schitte-

rende klooster van Lori, hangend tegen de rotsen aan. 

Na enkele spectaculaire afdalingen bereiken we Tange, 

een sfeervol dorp met een rij schitterende stupa’s. In 

twee dagen wandelen we naar Tetang, het laatste dorp 

in Upper-Mustang, en prenten bij de laatste pas de 

mooie zichten op de besneeuwde Himalaya-toppen in 

ons geheugen. In Muktinath is het weer wennen aan de 

drukte en in Jomsom nemen we op dag 19 het vliegtuig 

naar Pokhara, gevolgd door de bus naar Kathmandu op 

dag 20.

De boeddhistische enclave Mustang ligt verscholen in de Himalaya, tussen Tibet en het 
Annapurna-massief. De geïsoleerde ligging – enkel een piste leidt er naartoe – en de dure 
permit maken dat het ook vandaag nog maar weinig bezocht wordt en haast onaangeroerd 
is door de tand des tijds. We kozen voor een langere, weliswaar zwaardere trekkingroute, 
met niet minder dan 13 dagen op het grondgebied van Mustang. Dit biedt ons de kans 
om het ‘verborgen koninkrijk’ echt grondig te leren kennen: zijn authentieke dorpen, vrien-
delijke mensen, de grootse natuur met fantastische kleurenschakeringen en schitterende 
vergezichten. 

Het oude koninkrijk Mustang 

dag 1-7: In Jomsom (2800 m) begint op dag 4 de 

trekking, langs en door de met keien bezaaide Kali Gan-

dakirivier. Vanuit Chele (3117 m) gaan we op weg naar 

Syangmochen (3600 m) en kom je ogen tekort: in het 

zuiden de witbesneeuwde toppen van het machtige 

Annapurna-massief; in het noorden de uitgestrekte, 

woestijnachtige zandvlakte van Geling. In Gemi (3690 

m) wandelen we langs de indrukwekkende lange 

gebedsmuur en zien hoe erosie het zachte, kleurrijke 

gesteente uitgeslepen heeft tot prachtige orgelpijpen.

dag 8-11: Op de ochtend van de dag 8 verlaten 

we het sprookjesachtig gelegen Takmar (3800 m) en 

klimmen weer langzaam naar onze volgende pas. Via 

het oudste klooster van Mustang, Lo Gekar, bereiken 

we de indrukwekkende nederzetting Tsarang. Van 

op een 3700 m-hoge pas ontplooit er aan onze voe-

ten een feeëriek schouwspel: de ommuurde vesting 

Lo Mantang, de grootste nederzetting en hoofdstad 

van het koninkrijk Mustang. Hier blijven we twee volle 
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28 sept. tot 21 okt. ’12 (24 d.)

Reisnr. 12NP180 Prijs ¤ 4350

Niveau: SSS. 4 à 7 u. wandelen per dag.  

15 stapdagen waarvan 13 in Upper-Mustang 

tussen 3000 en 4000 m hoogte, met serieuze 

hoogteverschillen. Geregeld moeilijk begaanbare 

paden en passen. Je hebt best geen hoogtevrees.

Klimaat: Warm in Kathmandu en Pokhara. In 

Mustang ca. 15° overdag en tot 10 à -10° ’s nachts. 

Geregeld sterke wind. Neerslag is zeldzaam in 

Upper Mustang.

Vervoer: Vliegtuig Kathmandu-Pokhara en 

Jomosom-Pokhara, jeeps Pokhara-Jomosom, bus 

Pokhara-Kathmandu. 

Logies: Hotel in Kathmandu en Pokhara. Tenten 

tijdens de trekking.

Bagage: Wordt gedragen door muilezels en/of 

dragers.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Nepalkenner, Betty Moureaux.

Inbegrepen: Vluchten, meeste transfers, 

logies, meeste maaltijden, begeleiding + gids + 

drijvers + kookploeg, permit (13 dagen Upper-

Mustang), permit Annapurna Conservation 

Area, gebruik kampeermateriaal, internationale 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Kathmandu en Pokhara, transfers en inkomgelden 

voor vrij bezoek Kathmandu en Pokhara.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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De Kathmandu-vallei heeft een weelderige plantengroei en is omringd door indrukwek-
kende bergketens. Als ontmoetingspunt tussen de Indiase en de Tibetaans-Chinese cultuur 
kent de vallei een grote culturele rijkdom. Tijdens een niet te zware trekking ontdekken we op 
een rustig tempo de belangrijkste culturele plaatsen, maar evenzeer het mooie landschap 
en het leven van alledag van de diverse bevolkingsgroepen. En elke avond wacht ons een 
comfortabel logies, gekozen voor zijn bijzondere architectuur, ligging of sfeer.

De vallei van Kathmandu 
vanuit charmelogies

dag 7-8: We klimmen naar Namobuddha (1800 m), 

een heilige plaats voor boeddhisten en een rustplaats 

voor ons. In het zeer pittoreske logies kan je op dag 8 

‘floaten’ of een sauna nemen, je kan een tochtje maken 

naar het Newar-dorp Dapcha of een ceremonie bijwo-

nen in het nabijgelegen heiligdom. Ontspannen gaan 

we weer op pad voor 2 dagtochten die ons in het brah-

maans dorp Balthali en over de pas Lakure Banjyang 

(2000 m) brengen. Halverwege nemen we even de bus 

voor een bezoek Panauti, een voormalig karavaanstadje 

dat de moeite waard is. 

dag 9-14: De laatste tocht brengt ons in Bhaktapur, 

van de 14de tot de 16de eeuw de hoofdstad van de 

Kathmandu-vallei. De stad heeft oude straten en plei-

nen, mooie tempels en pagodes. Via pottenbakkersdorp 

Thimi rijden we voor de laatste overnachting naar een 

prachtige traditionele Newar-woning in het hart van 

Patan. Deze grotendeels boeddhistische ‘stad met de 

duizend gouden daken’ bezit zowat 150 voormalige 

boeddhistische kloosters, waarvan het belangrijkste 

het Kva Bahal of de ‘gouden tempel’ is, en een mooi 

koninklijk paleis. Op dag 13 rest ons nog tijd voor de 

aankoop van souvenirtjes en ’s avonds stappen we op 

het vliegtuig richting huis. 

dag 1-3: We landen op dag 2 in Kathmandu, de hoofd-

stad die er ondanks haar groei vrij goed in geslaagd 

is haar authenticiteit te bewaren. Op dag 3 begint de 

trekking in Budhanilkantha. Het pad slingert door bos 

omhoog via het vrouwenklooster Nagi Gompa naar 

Bodnath, waar veel gevluchte Tibetanen wonen. Vanaf 

ons hotelterras hebben we zicht op het tweede belang-

rijkste boeddhistische heiligdom van de vallei en we 

bezoeken deze ‘stupa’ (Sanskriet voor ‘heiligdom’) en 

enkele Tibetaanse kloosters,

dag 4-6: Vanuit Sankhu (1400 m) wandelen we tot 

op een pas (1600 m) en vanaf hier hebben we de volgen-

de dagen bijna voortdurend zicht op het majestueuze 

Himalaya-gebergte in de verte. Het zeer toeristische 

Nagarkot laten we links liggen om snel naar ons volgend 

logies te stappen, een klein en schitterend gelegen 

‘resort’ op 2100 m met een tuin vol medicinale planten 

en waar de liefhebbers zich kunnen laten verwennen 

met massage. Op dag 6 staan we vroeg op om de Everest 

te zien schitteren in het licht van de opgaande zon. Het 

wordt een pittige maar zeer mooie tocht vandaag, langs 

rijstterrassen, maïs- en graanakkers en kleine Tamang-

dorpjes met veel wapperende gebedsvlaggetjes. 
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26 okt. tot 8 nov. ’12 (14 d.)
Reisnr. 12NP213  Prijs ¤ 2390
Niveau: SS. 6 dagtochten van 4,5 tot 6 uur en 2 dagtochten van 3 uur. Beperkte hoogte-verschillen per dag.

Klimaat: Dagtemperatuur tussen 12 en 20°. ’s Nachts kil tot koud. Regen is niet uitgesloten.Vervoer: 1x lijnbus en verder privé-vervoer.Logies: Charmelogies, gekozen omwille van de bijzondere architectuur, comfort en warm onthaal.Bagage: Enkel dagrugzak.
Begeleiding: Ervaren Nepalbegeleidster Stien Claus.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, groepstransfers, logies, maaltijden, begeleiding + gids, bagagevervoer, luchthaventaksen, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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Nepal spreekt terecht tot ieders verbeelding: indrukwekkende bergmassieven, groene land-
schappen in terrasvorm, eeuwenoude culturele bezienswaardigheden,… Als je dit unieke 
land wil bezoeken maar geen zware trekking wil ondernemen, zit je op deze reis perfect. We 
starten in Kathmandu en de gelijknamige vallei, vervolgens maken we een vijfdaagse, niet 
al te zware trekking langs de flanken van de Annapurna’s. We sluiten af met een verkenning 
van het Chitwan Nationaal Park. 

Kennismaking met Nepal

dag 12-17: Dan gaat het verder naar het subtropische 

Terai-gebied. In deze vruchtbare rivier vlakte ligt het 

nationaal park van Chitwan, totaal verschillend van wat 

je tot dusver gezien hebt. Per olifant, boot en te voet 

verkennen we dit prachtige gebied, op zoek naar kro-

kodillen, neushoorns, apen, vogels en wie weet zelfs de 

zeldzame tijger? Op dag 14 zijn we weer in Kathmandu 

waar nog tijd rest voor een bezoek aan de stad en haar 

vallei. 

dag 1-3: Als ontmoetingspunt tussen twee grote Azia-

tische culturen – de Indiase en de Tibetaans-Chinese – 

kent de Kathmandu-vallei een enorme culturele rijkdom. 

Van Pashupatinath, het belangrijkste hindoeheiligdom 

van Nepal waar dagelijks tientallen lijkverbrandingen 

plaatsvinden, wandelen we via Bodnath (bezoek) en door 

rijstvelden naar de tempel Changu Narayan. We bezoe-

ken het authentieke Bhaktapur, van de 14de tot de 16de 

eeuw de hoofdstad van de Kathmandu-vallei.

dag 4-11: We rijden naar Pokhara en vliegen van-

daar naar Jomsom (2713 m). Hier begint op dag 5 onze 

5-daagse trekking tegen de machtige achtergrond van 

het gebergte. Het is een nieuw traject dat je door de 

Kali Gandaki vallei leidt, langs mooie, authentieke Tha-

kali-dorpjes, nog onbekend voor andere toeristen. Onze 

tocht brengt ons achtereenvolgens in het middeleeuws 

uitziende Kagbeni (2800 m), Thinigaon (2880 m) en 

Tukuche (2580 m), één van de mooiste Thakali-dorpen 

gelegen aan het begin van een vruchtbare vallei met 

appel- en abrikozengaarden. We vervolgen langs Lete 

(2438 m) en Tatopani (1189 m). In de verte schitteren de 

besneeuwde toppen van Himalaya-reuzen als de Anna-

purna, Nilgiri, de indrukwekkende Machhapuchare (of 

‘Vissenstaart’) en de Dhaulagiri. Op dag 10 wandelen 

we nog een uur of twee en dan worden we naar Pokhara 

gereden, mooi gelegen aan een meer, waar we uitrusten 

en genieten van een vrije dag.
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8 tot 24 oktober ’12 (17 d.)

Reisnr. 12NP190 Prijs ¤ 2350

Niveau: SS. Tijdens de tocht stappen we 4 tot 

6 uur per dag. De hoogteverschillen zijn eerder 

beperkt. 

Klimaat: In de bergen is het op lagere hoogte 

aangenaam warm tot fris, ’s nachts koelt het sterk 

af. In de Terai is het warm en tropisch.

Vervoer: Binnenlandse vluchten Pokhara-Jomsom 

en Baratpur-Kathmandu. Gecharterd vervoer 

elders.

Logies: Hotels en lodges.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Ervaren Nepalbegeleider  

Peter Keppens.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, meeste 

maaltijden, begeleiding + gids + dragers, 

inkomgeld Royal Chitwan NP, internationale 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen: Middagmalen in Pokhara en 

Kathmandu, avondmalen in Kathmandu.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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Kennismaking met Nepal
Vanuit de ruige hooglanden van de Himalaya baant de Gandaki-rivier zich tussen Anna-
purna en Dhaulagiri een weg naar het subtropische laaggebergte. De trekking door deze 
diepste vallei ter wereld behoort tot de absolute ‘klassiekers’: tijdens geen andere trek maak 
je in zo’n korte tijd kennis met een dergelijke veelheid aan landschappen en culturen. 

Door de Kali Gandaki-vallei  
naar  
Muktinath

hoogste punt van onze trekking, Muktinath op 3700 m. 

Het is één van de belangrijkste bedevaartsoorden in 

Nepal, waar je zowel Tibetanen als pelgrims uit Zuid-

India ontmoet.

dag 12-16: Via Lupra dalen we af naar het ‘stadje’ 

Jomosom (2713 m), van waar we op dag 13 naar Kath-

mandu vliegen. Hier rest ons wat tijd voor een bezoek 

aan Kathmandu en haar vallei.

dag 1-6: De bus brengt ons op dag 3 naar Birethanti. 

Hier begint de trekking die een alternatief is op de 

gebruikelijk Kali Gandaki-trek. We hebben hiervoor 

gekozen omwille van de nieuwe weg naar Jomsom. We 

komen langs mooie, authentieke dorpjes, waar vrij 

weinig toeristen komen. De trekking leidt ons door 

een uitbundige natuur: akkers in terrasvorm, rijstvel-

den, bananenbomen, rododendronwouden. Via de pas 

van Ghorepani bereiken we de Kali Gandaki-vallei met 

de machtige flanken van de Annapurna’s rechts en de 

8200 m hoge Dhaulagiri links van ons. We volgen de 

slingerende bedding van de Kali Gandaki, die door het 

hoogteverschil met de omringende achtduizenders 

terecht de naam van diepste vallei ter wereld mag dra-

gen. Langs deze weg trekken al eeuwenlang karavanen 

met jaks en paarden naar en van Tibet en Mustang om er 

koopwaar te verhandelen. In de dorpen op deze route 

komen we in contact met diverse bevolkingsgroepen, 

zoals de Magar, Gurung en Thakali. We klimmen naar 

Poon Hill, een top die één van de mooiste panorama’s 

op de Himalaya-keten garandeert.

dag 7-11: Naarmate we de volgende dagen hoger 

klimmen, maakt de groene natuur plaats voor ruige, 

woestijnachtige hooglanden met rotshellingen en 

verweerde begroeiing. Via Lete (2438 m), Tukuche 

(2580 m), één van de mooiste Thakali-dorpen en gele-

gen aan het begin van een vruchtbare vallei met appel- 

en abrikozengaarden, Thinigaon (2880 m) en het mid-

deleeuws uitziende Kagbeni (2800 m) bereiken we het 
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31 maart tot 15 april ’12 (16 d.)
Reisnr. 12NP001 Prijs ¤ 2340

22 dec. ’12 tot 6 januari ’13 (16 d.)
Reisnr. 12NP234 Prijs bekend 2012
Niveau: SS tot SSS. De trekking is beperkt in hoogte en duur, maar toch hoogteverschillen tot max. 1200 m stijgen of 1600 m dalen. Vrij goed begaanbare paden.

Klimaat: In Kathmandu is het overdag gemiddeld 20° en een 15-tal graden kouder ’s nachts. Naarmate we hoger gaat wordt het kouder  (6 à 7° per 1000 m).
Logies: Hotel in Kathmandu en lodges tijdens de trekking.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Begeleiding: Agnes Mus (reis 1), die deze reis al begeleidde.

Inbegrepen: Vluchten, meeste transfers, meeste maaltijden, begeleiding, dragers, trekkingpermit, kampeermateriaal, internationale luchthaventaksen, BTW.
Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in Kathmandu en tijdens stopover in Delhi, transfers voor vrij bezoek Kathmandu en -vallei, verplichte reisverzekering die opsporing en redding per helikopter dekt.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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omstandigheden waarin de mensen hier leven zijn voor 

ons westerlingen niet te vatten… 

dag 13-24: Vanuit Nar bestijgen we de Kang La 

(5350 m) en boven op de pas, die getooid is met gebeds-

vlaggen, kun je de hele Annapurna-keten overzien. 

Twee gemakkelijke trajecten brengen ons achtereen-

volgens in Manang en Khangsar, met het eeuwenoude 

klooster van Thare. Via Tilicho base camp bereiken we 

het gelijknamige meer op bijna 5000 m hoogte: immens 

groot en diepblauw is het, prachtig contrasterend met 

de witte gletsjers die van de Great Barrier afstromen. 

Nog een laatste krachttoer brengt ons op dag 19 tot 

op de Mesokanto-pas (5200 m). Als we ’s avonds Kharka 

bereiken, op 4000 m, hebben we er een zeer lange en 

vermoeiende dag opzitten. We dalen verder af tot Jom-

som (2700 m), van waaruit we via Pokhara naar Kath-

mandu vliegen. Daar resten ons nog twee dagen voor 

het bezoeken van de vele bezienswaardigheden die de 

stad rijk is.

Deze trekking omcirkelt het Annapurna-massief langs een weinig genomen en moeilijkere 
route, die echter over heel wat extra troeven beschikt. Ze brengt ons o.a. door de weinig 
bezochte vallei van Nar en Phu, op een boogscheut van de grens met Tibet. Na het overste-
ken van de Kang La ligt het Tilicho-meer in het verschiet, prachtig gelegen op bijna 5000 m. 
Over de Mesokanto-pas keren we terug naar de bewoonde wereld.

Over de onbekende paden  
van het Annapurna-massief

dag 1-6: Vanuit Kathmandu rijden we op dag 3 naar 

Bhulbule (846 m) en hier start onze trekking. We lopen 

door de Marsyangdi-vallei omhoog en krijgen een mooi 

zicht op de Annapurna’s. We slaan achtereenvolgens 

onze tenten op in Ngadi (1011 m), Jagat (1250 m) en 

Dharapani (2000 m). In Koto (2625 m) verlaten we de 

klassieke Annapurna-route.

dag 7-12: We volgen de Nar-rivier over een adembe-

nemend pad. Stilaan verandert het landschap en opent 

de vallei zich naar een soort bizarre bergwoestijn toe, 

door de Annapurna-keten afge schermd van de moes-

sonre gens. De spectaculaire Nar- en Phu-vallei die we 

nu bereiken is etnisch Tibetaans en nog maar een tiental 

jaar geleden opengesteld voor wandelaars. We klimmen 

verder tot het prachtig gelegen dorpje Phu (4100 m), 

omringd door zes- en zevenduizenders. In deze schit-

terende omgeving, doen we het op dag 10 wat rustiger 

aan. Op dag 12 bereiken we het middeleeuws uitziend 

dorp Nar, gelegen tegen een achtergrond van bruine 

hellingen bekroond met witte toppen. De extreme 
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9 okt. tot 1 nov. ’12 (24 d.)

Reisnr. 12NP191 Prijs ¤ 2690

Niveau: SSSS. Zware trekking met grote 

hoogteverschillen en vaak over moeilijke paden. 

Ongeschikt voor mensen met hoogtevrees. Je 

stapt en slaapt geruime tijd op grote hoogte  

(+ 4000 m).

Klimaat: Stabiel weer met gemiddelde 

dagtemperatuur van 25° in Kathmandu, aflopend 

naar 10°. Ook ’s nachts wordt het geleidelijk 

kouder, tot -20° vanaf 5000 m. 

Vervoer: Bus Kathmandu-Bhulbule, vliegtuig van 

Jomsom-Pokhara-Kathmandu.

Logies: Hotel in Kathmandu en tenten tijdens de 

trekking.

Bagage: Wordt gedragen door dragers.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Ervaren Nepalbegeleider Geert  

De Rycke.

Inbegrepen: Vluchten, meeste transfers, 

logies, meeste maaltijden, begeleiding + gids + 

dragers + kookploeg, gebruik kampeermateriaal, 

internationale luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Kathmandu en Pokhara, transfers voor bezoek 

Kathmandu.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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dagen af naar Syabru, gelegen op 2300 m, en klimmen 

we in twee dagen via Laurebina Yak (3960) weer omhoog 

naar de vallei van Gosainkund op 4400 m. Het uitzicht 

op de drie heilige meren Saraswatikund, Bhairavkund 

en Gosainkund, die als juwelen in het woeste landschap 

zijn ingebed, is onvergetelijk.

dag 14-21: We beginnen aan de afdaling, maar moe-

ten eerst nog de niet te onderschatten Suryakund-pas 

(4602 m) over. Vanaf Tharepati verandert het landschap 

en laten we het hooggebergte achter ons. We komen in 

het gebied van de Helambu terecht, een sherpa-volk 

dat zich sterk van andere stammen onderscheidt. De 

kennismaking met hun cultuur en levenswijze geeft dan 

ook kleur aan de trektocht door Helambu. Gemoede-

lijk klimmend en dalend, gaat het over weiden en ter-

rasvormige cultuurgronden, met af en toe nog zicht op 

één of andere Himalaya-reus. Stilaan trekken zich mooie 

vergezichten open op de vallei van Kathmandu en we 

eindigen op dag 17 in Sundarijal, op 1 uur rijden van 

Kathmandu. Daar rest ons nog een dag of wat voor het 

bezoeken van enkele prachtige bezienswaardigheden. 

Langtang is gelegen in de centrale Himalaya-gordel, net onder de Tibetaanse grens, die 
zowel de subtropische als alpine klimaatgordel bestrijkt. Gemakkelijk bereikbaar vanuit 
Kathmandu, zit je binnen enkele dagen in het echte hooggebergte. Verder en hoger gaat 
het naar Gosainkund, met zijn prachtige bergmeren en zichten op Himalaya-reuzen. We 
keren terug door het lager gelegen Helambu, dat weelderig begroeid is met wouden en waar 
de vruchtbare grond intensief wordt bebouwd.

Langtang, Helambu  
en Gosainkund

dag 1-7: De trekking begint op dag 4 in Dunche 

(2040 m). In een eerste fase wandelen we door land-

bouwgebied en slingert het pad zich doorheen bos-

sen van dennen, rododendron en bamboe tot Syabru 

(2230 m). Dan klimmen we steil omhoog boven de rivier, 

aan de noordzijde van de Langtang-vallei. Door de 

bomen heen hebben we regelmatig prachtige zichten 

op de Langtang Lirung (7246 m). Via Changtang (Lama 

Hotel) bereiken we de 3000 m. Vanaf hier mindert de 

terrasbouw en wordt de natuur meer spontaan. Lang-

tang (3350 m) is onze kampplaats op dag 7 en het laatste 

permanent bewoonde dorp van de vallei.

dag 8-13: Geleidelijk klimmen we hoger, door 

kleine dorpen en over uitgestrekte jakweiden, naar de 

Tibetaans-boeddhistische nederzetting van Kyanjin 

(3700 m). De liefhebbers wandelen op dag 9 over de 

morenen tot aan de voet van de Langtang Lirung en 

genieten er van een indrukwekkend panorama op de 

gletsjer. Voor de echte sportievelingen is er de moge-

lijkheid om de Kyanjin Ri (4300 m) of zelf de Tserko Ri 

(5033 m) te beklimmen. Vanuit Kyanjin dalen we in twee 
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23 okt. tot 11 nov. ’12 (20 d.)
Reisnr. 12NP203 Prijs ¤ 2180
Niveau: SSS. Goede paden en aanzienlijke hoogteverschillen. Dagtrajecten van 5 tot 7 uur. Klimaat: Warm in Kathmandu en tot 2000 m. Dan geleidelijk kouder. ’s Nachts kan het vanaf 2000 m vriezen tot -10°. Helder weer.

Vervoer: Taxi’s of gecharterd busje in en rond Kathmandu. Bus tussen Kathmandu en begin- en eindpunt van de trekking.
Logies: Goed hotel te Kathmandu. Lodges tijdens de trekking.

Bagage: Wordt gedragen door dragers.Begeleiding: Miet Vanderbeke, vertrouwd met trekking in de Himalaya.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers in het kader van de trekking, logies, meeste maaltijden, begeleiding + gids + dragers + kookploeg, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in Kathmandu, transfers tijdens vrij bezoek Kathmandu.
Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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Deze ‘korte’ versie van de Everesttrekking is zonder twijfel een fascinerend avontuur. Je stapt 
door steeds kleiner wordende Sherpadorpen en naarmate je stijgt, raak je steeds meer in de 
ban van de majestueuze bergketens die je omringen. Absoluut hoogtepunt is de beklimming 
van de Gokyo Ri (5360 m), met adembenemend uitzicht op het Everestmassief. 

Door het Everestgebied  
naar de top van de Gokyo Ri

dag 10-16: ’s Anderendaags klimmen de liefhebbers 

naar de top van de Gokyo Ri (5360 m) en genieten van 

adembenemende uitzichten op de vier achtduizenders 

Cho Oyu, Makalu, Lhotse en natuurlijk de Everest zelf. 

In de namiddag beginnen we aan de afdaling, vandaag 

tot Macharmo (4470 m). Via Namche Bazar komen we 

opnieuw in Lukla terecht en zit de trekking erop. We 

vliegen terug naar Kathmandu en we hebben nog even 

tijd om de stad en haar vallei te verkennen. 

dag 1-5: Vanuit Kathmandu vliegen we op dag 3 naar 

Lukla (2886 m), start van de meeste Everesttrekkings. 

Door bebost gebied trekken we omhoog tot Namche 

Bazar (3446 m), het belangrijkste Sherpadorp, waar we 

een dagje halt houden om te wennen aan de hoogte. 

We bevinden ons in volle Solu Khumbu, het gebied aan 

de voet van de Everest. Hoewel de bergen hier niet tot 

spectaculaire hoogten reiken, vormen ze een oogstre-

lend decor: diepgroen, met weelderige wouden van loof- 

en naaldbomen en immense rododendrons. Ook de dor-

pen zijn schilderachtig. Vanuit Namche kunnen we een 

acclimatisatiewandeling maken naar het Everest View 

Hotel, bekend als mooi uitzichtpunt en naar Khumjung 

(3790 m), het grootste dorp van Solu Khumbu.

dag 6-9: We klimmen omhoog naar Thangboche 

(3870 m). Hier bevindt zich het grootste klooster van 

Solu Khumbu, prachtig gelegen aan de voet van de 

Kantege (6779 m) en de en Thamserku (6623 m), met de 

Ama Dablam (6812 m) op de achtergrond. Langs rodo-

dendronbossen dalen we af naar de rivier om terug via 

Pangboche naar Phortse (3800 m) te klimmen. Via Na 

bereiken we op dag 9 het prachtige, smaragdgroene 

meer van Gokyo, gelegen op 4780 m en geflankeerd 

door de grootste gletsjer van Nepal.
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31 maart tot 15 april ’12 (16 d.)

Reisnr. 12NP031 Prijs ¤ 2380

Niveau: SSS. Trekking over goede paden die geen 

technische klimervaring vereisen en geleidelijk aan 

naar grote hoogte gaan. De beklimming van Gokyo 

Ri is pittig en facultatief. Hou rekening met de kou 

en de grote hoogte.

Klimaat: Warm in Kathmandu en tot 2000 m, dan 

geleidelijk kouder. ’s Nachts vriestemperaturen 

vanaf 2000 m.

Vervoer: Taxi’s in en rond Kathmandu, vluchten 

tussen Kathmandu en Lukla.

Logies: Goed hotel in Kathmandu. Tijdens de 

trekking eenvoudige lodges met beperkt sanitair.

Bagage: Wordt gedragen door dragers.

Deelnemers: Min. 8 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Bart Speltincx.

Inbegrepen: Vluchten, transfers in het kader 

van de trekking, logies, ontbijt in Kathmandu, 

volpension tijdens de trekking, AR-begeleiding 

+ Nepalese gids, dragers, internationale 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in 

Kathmandu en tijdens stopover in Delhi, transfers 

en inkomgelden voor bezoek Kathmandu.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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16 schrijven we ook de Ramdung Ri (5930 m) op ons pal-

mares. Technisch gezien zijn deze trekkingpieken niet 

moeilijk, maar de tochten door de sneeuw zijn niet te 

onderschatten. Het uitzicht vanop de top, o.a. op de 

Everest, is echter weergaloos.

dag 17-29: Nu vangt het moeilijkste deel van de reis 

aan. We keren terug naar het plaatsje Na, waar het tra-

ject aanvangt dat ons in vier of vijf dagen – we lassen 

een reservedag in – over de moeilijke Tashi Lapsa pas 

(5755 m) tot op de top van de Pachermo (of Parchamo) 

brengt, 6273 m hoog. Het is een fysiek zware opdracht 

door een wildernis van sneeuw en ijs, maar het gevoel 

je in het hart van de Himalaya te bevinden en de bui-

tengewoon mooie zichten maken het allemaal meer dan 

de moeite waard. Via Thengpo dalen we af naar Thame 

(3800 m), Namche Bazaar (3441 m) en Lukla (2800 m). 

De rust en stilte van het hooggebergte liggen nu onher-

roepelijk achter ons… Op dag 25 brengt een vliegtuigje 

ons terug naar Kathmandu. Daar resten ons nog twee 

dagen voor het bezoeken van de vele bezienswaardig-

heden die de stad rijk is.

Ten westen van het Everest-gebied ligt de vallei van Rolwaling, een ‘verborgen’ vallei met 
een bijzondere religieuze status. Met slechts een paar honderd inwoners en zo goed als 
geen landbouwgrond, kende het gebied een minimale impact en blijft het gelden als één 
van de mooiste regio’s in Nepal. Met speciale permits gaan we op trektocht in Rolwaling en 
beklimmen daarbij ook drie trekkingpieken: Yalung Ri (5630 m), Ramdung Ri (5930) en – na 
de hardnekkige Tashi Lapsa-pas overwonnen te hebben – als kers op de taart Pachermo 
Peak (6273 m). 

Rolwaling
met beklimming van Yalung Ri, Ramdung Ri en Pachermo Peak

dag 1-8: Op dag 3 verlaten we Kathmandu en rij-

den per bus naar Barabise (830 m), op zo’n 25 km van 

de Tibetaanse grens. We slaan onmiddellijk flink aan 

het klimmen en via de plaatsjes Karthakli (1597 m) en 

Ki Dorje (3000 m) steken we op dag 5 de Tingsang-pas 

(3350 m) over, om aan de overkant het vrouwenklooster 

Bigu Gompa te bereiken. In Jagat (1400 m) wandelen we 

over de grote houten brug en staan even later voor een 

zeer steile klim die ons door terrasvelden van gierst in 

Simigaon (1996 m) brengt. In de verte priemt de zeven-

duizender Gauri Shankar de hoogte in.

dag 9-16: Steeds hoger klimmen we, afwisselend 

door bossen van dennen en rododendrons. In Beding 

(3693), de ‘hoofdplaats’ van de Rolwaling-vallei, rusten 

we op dag 11 uit. We bezoeken het kleine klooster met 

mooie muurschilderingen en maken een acclimatisatie-

wandeling naar 4000 m. ’s Anderendaags laten we het 

struikgewas achter ons en zien aan de overkant van de 

vallei bevroren watervallen. Via de jakherdersnederzet-

ting Na (4183 m) bereiken we het basiskamp op 4900 m. 

Op dag 14 doen we dan een gooi naar onze eerste top 

van de reis: de Yalung Ri op 5630 m. En op dagen 15 en 
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2 okt. tot 30 nov. ’12 (29 d.)
Reisnr. 12NP214 Prijs ¤ 3890
Niveau: SSSS à SSSSS. Lange trekking op grote hoogte. Trekkingservaring in het hooggebergte noodzakelijk. De toppen zijn technisch gezien niet zo moeilijk.

Klimaat: Wwarm in Kathmandu en tot 2000 m, dan geleidelijk kouder. ’s Nachts vriest het vanaf 3500 m tot mogelijk -25°.
Vervoer: Gecharterd vervoer in en rond Kathmandu, bus Kathmandu-Barabise en vlucht Lukla- Kathmandu.

Logies: Hotel in Kathmandu en tenten tijdens  de trekking.
Bagage: Wordt gedragen door dragers.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst
Begeleiding: Betty Moureaux, ervaren begeleidster van hooggebergtetrekkings in Nepal.Inbegrepen: Vluchten, transfers in het kader van de trekking, logies, meeste maaltijden, begeleiding + (klim)gids + dragers + kookploeg, permits, internationale luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in Kathmandu.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nepal
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De natuur op Sri Lanka is overweldigend. Dicht oerwoud met een scala van zeldzame dieren, 
groene bergen met watervallen, theeplantages, rijstvelden en ruwe, mistige hoogvlakten. 
Hoewel de nadruk ligt op natuurbeleving, gaan we ook niet voorbij aan de Srilankaanse 
samenleving, religie en cultuur. Een reis door een veelzijdig en inspirerend land. 

Ongewone 
natuur- en cultuurreis

andere wilde dieren tijdens een uitgebreide jeepsafari. 

We overnachten bij de primitieve Wedda’s en trekken 

op dag 11 in hun gezelschap door hun woongebied en 

worden ontvangen bij de koning. In het nationaal park 

Gal Oya wordt een bootsafari op het immense meer een 

onvergetelijke gebeurtenis. We rijden oostwaarts naar 

Arugam Bay en genieten van een vrije dag aan de Indi-

sche Oceaan. 

dag 13-18: Via de indrukwekkende 7de-eeuwse 

Boeddhabeelden van Maligawila en Buduruvagala 

bereiken we Ella en nemen er het bergtreintje naar 

Nuwara Eliya, mooi gelegen te midden van theeplan-

tages. Het is de uitvalsbasis voor de verkenning van de 

Horton Plains, een desolate, mysterieuze hoogvlakte 

op een 2134 m hoge bergrug, met als spectaculaire 

uitschieter ‘World’s End’: een afgrond die maar liefst 

1600 m loodrecht de diepte induikt. Vanuit Dalhousie 

beklimmen we in het holst van de nacht en in gezel-

schap van lokale pelgrims de 5000 trappen naar de top 

van Adam’s Peak (2243 m), om boven van de spectacu-

laire zonsopgang te kunnen genieten. In ons mooi logies 

in Waikkala blazen we nog een dagje uit alvorens terug 

naar huis te keren. 

dag 1-4: Van Colombo reizen we door naar een prach-

tige lodge in Waikkala om rustig te acclimatiseren in een 

ronduit schitterende omgeving. Van de vismarkt van 

Negombo gaan we via de hindoetempel van Munnes-

waram en de moskee van Puttalam naar Anuradhapura, 

de eerste hoofdstad van Sri Lanka en thuisbasis van de 

heilige bodhiboom.

dag 5-9: Van Giritale gaat het per bus naar  

Polonaruwa om te wandelen en te f ietsen tussen 

tempels, paleizen en beelden. Na een bezoek aan de 

‘leeuwenrots’ van Sigirya, de ‘maagden van Sigiriya’ en 

Badulla, bereiken we Kandy, mooi gelegen aan een 

meer en één van de belangrijkste religieuze centra in Sri 

Lanka. Op dag 7 wandelen we langs kleine paden naar 

enkele van de interessantste 14de-eeuwse tempels in 

de omgeving. In de Knuckles-bergketen, een ‘hotspot 

van biodiversiteit’ wacht ons een pittige dagtocht door 

theeplantages, nevel- en bamboewoud en slapen we in 

tenten. Aan de oever van het Sorabora-meer, bekend 

om zijn rijke vogelbestand, slapen we op dag 9 ook in 

tenten, geïnstalleerd op kano’s. 

dag 10-12: In de nationale parken Wasgamuwa 

of Maduru Oya observeren we kuddes olifanten en 

az
ië

Sri Lanka

8 tot 25 maart ’12 (18 d.)

Reisnr. 12LK018 Prijs ¤ 2090

16 nov. tot 3 dec. ’12 (18 d.)

Reisnr. 12LK227 Prijs bekend 2012

Niveau: S voor de reis algemeen en SS voor de 

wandelingen. De klim naar Adam’s Peak is zwaar, 

maar facultatief.

Klimaat: Tropisch warm met kans op (onweers)

buien in het noorden en het oosten. Frisser in de 

bergen. In november meer kans op regen in het 

oosten.

Vervoer: Minibus, lokale bus, jeep en trein.

Logies: Kleinschalige hotels en pensions, 3x zeer 

eenvoudig kamperen.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: AR-begeleid(st)er.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, maaltijden, 

transfers, bagagevervoer, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30 % van de reissom.
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In het zuidwesten van China ligt Yunnan. 
Grote delen zijn bergachtig en doorsne-
den door diepe rivierdalen. Een zesdaagse 
trekking door de spectaculaire kloof van 
de Yangtsee geeft een beeld van de mooie 
en gevarieerde natuur van Yunnan. Ook de 
geklasseerde stadjes Dali en Lijiang liggen 
op ons pad. En te midden van de ‘mooiste 
rijstterrassen van China’ rond Yuanyang heb 
je contact met enkele van de 25 minderhe-
den die Yunnan rijk is. 

Yunnan: langs de oude thee-
route van noord naar zuid

dag 13-15: Shangri-La, in het hoge noorden van Yun-

nan, is ons volgende doel. Hier is de bevolking traditio-

neel Tibetaans, hier bepalen boeddhistische kloosters, 

stupa’s en gebedsvlaggetjes het landschapsbeeld. Een 

bezoek aan het grote lamaklooster van Songzhanlin 

voert ons binnen in de wereld van het boeddhisme. Bui-

ten Shangri-La maken we een halve- en een hele dag-

tocht in volle natuur.

dag 16-17: Na een vlucht naar Kunming vertrekken 

we per minibus naar het zuiden van Yunnan. Het vreem-

de karststeenlandschap van Shilin, het zgn. Stone Forest, 

bezoeken we te voet. Verder zuidwaarts ligt de stad met 

de vele tempels en traditionele architectuur, Jianshui.

dag 18-23: Het zuidelijke bergstadje Yuanyang is 

3 dagen lang onze uitvalsbasis voor dagwandelingen 

langs fotogenieke rijstterrassen en ongerepte dorpjes 

van animistische Hani- en Yi-minderheden. Een gids 

brengt ons in authentieke bergdorpen en op kleurrijke 

landelijke markten. Dan volgt de terugkeer naar Kun-

ming en de terugvlucht huiswaarts. 

dag 1-5: In Kunming nemen we de bus naar Dali, een 

eerste kennismaking met het voorbijschuivende land-

schap van Yunnan. Het tempelcomplex van de Drie 

Pagodes getuigt van Dali’s grootse verleden. Westelijk 

hiervan verheft zich de Cangshan-bergketen, waarin 

we op dag 4 een dagtocht maken. Na een tocht op 

het Erhai-meer, rijden we per bus door een spectacu-

lair berglandschap naar Lijiang, het ‘Brugge van China’, 

waar sfeer troef is: dansende Naxi-vrouwen op het plein, 

rode lampions, klaterend water en brugjes alom. 

dag 6-12: Een zesdaagse trektocht voert over het 

hoge pad door de Tiger Leaping Gorge, dat eerst tus-

sen twee bergkammen omhoog zigzagt en daarna vrij 

steil af daalt naar de veerpont over de woelige Yangtsee. 

Door oorspronkelijk woud, gras- en terrasland en dor-

pen van diverse minderheden bereiken we op dag 10 

Baoshan, een idyllisch dorp boven op een reusachtige 

rots die uitkijkt over een diepe Yangtsee-arm. Vanuit 

Laru keren we ’s anderendaags terug naar Lijiang, dat we 

nog verder bezoeken, evt. kan dat per fiets.

 
©

Li
ev

e 
Va

n 
Ze

eb
ro

ec
k

 
©

Li
ev

e 
Va

n 
Ze

eb
ro

ec
k

az
ië

26 okt. tot 17 nov. ’12 (23 d.)
Reisnr. 12CN206 Prijs ¤ 3690
Niveau: SS. Trekking door de Tiger Leaping Gorge neigt soms naar SSS. De paden zijn meestal goed. Erge hoogtevrees is een afrader. 

Klimaat: Verschillende klimaatgebieden. Deze periode is meestal zonnig en droog, maar in het noorden en rond Lijiang en Dali kan het ’s nachts vriezen.
Vervoer: Meestal privé-minibus, 1x dagtrein en  1 binnenlandse vlucht. 

Logies: Tijdens de trekking (dag 6-11): eenvoudige guesthouses, tenten (1 of 2x) en mogelijk privé-huizen (1x). EIders goede middenklassehotels. Bagage: Enkel dagrugzakje. Dragers tijdens de trekking, behalve eerste dag: bagage voor  1 overnachting zelf te dragen. 
Begeleiding: Johan Maeck, vertrouwd met reizen in Yunnan.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst. 
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding, Engelssprekende gidsen + dragers en kookploeg tijdens de trekking, luchthaventaksen, BTW. 

Voorschot: 30% van de reissom. 

China
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Reizend door Myanmar word je getroffen door het samengaan van een ongerept landschap 
met talloze gouden of stralendwitte stupa’s en pagoda’s en door de vriendelijke en gast-
vrije bevolking. Het is een zeer religieus boeddhistisch land en donkerrode monnikspijen zijn  
zelden uit het straatbeeld. Al decennialang zit het vroegere Birma in een isolement en voel 
je je er ver van onze wereld. Maar de prille democratisering geeft hoop... 

Wonderlijke reis 
door ‘Het Gouden Land’

nen en paalwoningen door naar ons luxe verblijf, waar 

we kunnen uitblazen in een prachtige omgeving

dag 14-19: We rijden naar Mandalay in het centrum 

van Myanmar. Wat je in en rond Mandalay aan paleizen, 

kloosters, stupa’s en heilige plaatsen aantreft, is ver-

bluffend. Per ferry varen we op dag 17 in ca. 10 uur naar 

Bagan. In een vlakte aan de rivier liggen hier ongeveer 

2000 tempels en boeddhistische monumenten uit de 

9de tot de 12de eeuw, een bezienswaardigheid van het-

zelfde gehalte als Angkor Wat in Cambodja. We bezoe-

ken per fiets en met paard en kar de meest spectaculaire. 

Mount Popa, het heiligdom van de Nats, de geesten 

bezoeken wij vanuit Bagan

dag 20-22: Vlucht van Bagan airport naar Yangon, 

waar we afscheid nemen van dit betoverende land. 

dag 1-5: Na een kort bezoek aan hoofdstad Yangon, 

laat de rit naar Mawlamyine in de zuidoostelijke Mon-

staat laat ons kennismaken met het platteland, met 

rijstvelden en rubberplantages, met rivieren waar vis-

sers met fuiken aan visvangst doen. Mawlamyine aan de 

Thanlwin-rivier is de rust zelf en zag nog niet veel toe-

risten. Per motorboot steken we de riviermonding over 

naar het grote eiland in de Andamanse Zee, Bilu Kyun. In 

een haven uit een andere tijd wachten ons paard en kar 

of wandelen we tussen kloosters, stupa’s en rijstvelden 

dag 6-8: Per bus gaan we ons door een prachtig land-

schap van bergen en suikerrietvelden naar Thaton, de 

vroegere hoofdstad van het Mon-rijk . Vanuit Kin Mon 

Basecamp bij het dorp Kyaikhtiyo volgen we de pel-

grimsweg naar de Gouden Rots. Het laatste uur klim je 

over trappen omhoog naar de vergulde pagode, samen 

met talloze pelgrims en monniken in bamboehouten 

draagstoelen. Op weg terug naar Yangon bezoeken we 

nog Bago, een koninklijke stad.

dag 9-13: We vliegen naar Heho en rijden naar het 

plaatsje Nyaungshwe. Dan start de driedaagse trekking 

die ons via dorpen van kleurrijke minderheidsstammen 

naar het sprookjesachtige Inle-meer brengt. Motor-

bootjes loodsen ons over kanalen tussen drijvende tui-

De 16-daagse versie in de paas- en kerstvakantie  
is identiek, met uitzondering van het gedeelte  

in het zuiden (dag 4-8) dat wegvalt.  
In april zijn we getuige van ‘thingyan’,  

het Birmese waterfestival, en van de uitbundige 
feestvreugde die gepaard gaat met de viering  

van het nieuwe jaar. Meer info vind je op  
www.andersreizen.be/12MM030 en 12MM238.
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1 tot 16 april ’12 (16 d.)

Reisnr. 12MM030  Prijs ¤ 2690

28 okt. tot 18 nov. ’12 (22 d.)

Reisnr. 12MM215 Prijs ¤ 3090

22 dec. ’12 tot 6 januari ’13 (16 d.)

Reisnr. 12MM238 Prijs bekend 2012

Niveau: S tot SS. Goede paden tijdens de 

trekking op een hoogte tussen 850 en 1300 m.  

De wandelingen duren 2x ca. 5 u. 

Klimaat: Droog seizoen met zon, met 

dagtemperaturen tussen 25 en 30°.

Vervoer: Privé-minibus (met airco), 2 binnen-

landse vluchten, boot, fiets, huifkar, taxi.

Logies: Dorpshuis (1x) en klooster (1x) tijdens 

trekking, comfortabele bungalows op het Inle-

meer (2x) en elders goede middenklassehotels.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Myanmarkenner, Yvo Heusdens.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding + gidsen + dragers tijdens 

trekking, luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom

Myanmar
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Laos is de perfecte bestemming voor wie op zoek is naar een stukje Zuidoost-Azië vol charme 
en authenticiteit. We verkennen het indrukwekkende landschap van zuid naar noord met 
aandacht voor natuur, cultuur en de verschillende bevolkingsgroepen. 

De charmes van Zuidoost-Azië  
in een notendop

volgen we een eco-trail door een stuk oorspronkelijk 

regenwoud. We vervolgen onze tocht per minibus tot 

Tad Fane, waar we mooi logeren bij de gelijknamige en 

zeer indrukwekkende 200 m hoge watervallen in het 

Boloven-plateau. 

dag 8-9: Vlucht naar Luang Prabang, gelegen aan 

de samenvloeiing van de Mekong en de Nam Khan. De 

glanzende tempeldaken, de vergane glorie van de Fran-

se koloniale architectuur en de mengelmoes van bevol-

kingsgroepen die hier leven, maken het tot één van de 

meest indringende steden van Azië. We brengen een 

uitgebreid bezoek aan de stad en maken een dagtocht 

naar een waterval in de omgeving.

dag 10-16: De laatste etappe speelt zich af in het 

noordwesten, een grotendeels ruig en bergachtig 

gebied doorsneden met rivieren. Over de Ou-rivier 

varen we via de boeddha-grotten van Pak Ou tot Nong 

Khiaw, waar we op dag 11 rustig de omgeving verken-

nen. Dan start een driedaagse trekking door bergland, 

jungle en bamboewoud met 2 overnachtingen in kleine 

dorpjes. Je geniet van de mooie natuur en maakt kennis 

met het dagelijkse, harde leven van de Hmong-gemeen-

schap. Een indringende ervaring. We keren terug naar 

Luang Prabang voor een laatste overnachting, gevolgd 

door de terugreis via Bangkok.

Uitbreiding: Wie graag ook Angkor Wat in Cam-

bodja wil bezoeken, kan dit doen op het einde van de 

reis vanaf Bangkok. Prijs op aanvraag. 

dag 1-5: Kort na aankomst in Bangkok, nemen we de 

nachttrein naar Ubon Ratchathani. Hier steken we de 

grens over en reizen per bus of per ‘slowboat’ over de 

Mekong tot bij de ‘4000 eilanden’. Onderweg bezoeken 

we de sfeervolle Khmer-tempel van Wat Phu, ouder dan 

Angkor Wat. We logeren op Don Khong, het grootste 

eiland, dat we te voet of per fiets verkennen. Palm-

bomen en veel groen wisselen af met uitgestrekte rijst-

velden. Je bezoekt meerdere prachtige oude boeddhis-

tische kloosters en een uitstap naar het kleinere eiland 

Don Det is mogelijk.

dag 6-7: Met onze minibus rijden we opnieuw 

noordwaarts en slaan af naar het dorp Kiatngong, gele-

gen in een beschermd park. Op de rug van werkolifan-

ten maak je hier een tocht naar intrigerende ruïnes. Ook 
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15 tot 30 oktober ’12 (16 d.)
Reisnr. 12LA196 Prijs ¤ 2540

22 dec. ’12 tot 6 januari ’13 (16 d.)
Reisnr. 12LA237 Prijs bekend 2012
Niveau: S tot SS voor de wandelingen en evt. fietstochten op Don Khong. 

Klimaat: Moesson, dus zeer warm en vochtig met tropische buien tijdens reis 1. Droog seizoen met dagtemperaturen rond 25° tijdens reis 2. In het noorden is het ’s nachts relatief fris.Vervoer: Nachttrein, binnenlandse vlucht, privé-minibus (meestal met airco), 1x truck; boten op de Mekong en de Ou.
Logies: Nachttrein (1x), mooi gelegen villa op Don Khong (3x), resort hotel in Tad Fane (2x), guesthouse in Luang Prabang (4x), bungalows in Nong Khiaw (1x) en bij mensen thuis (2; primitief, dunne slaapzak nodig). 

Bagage: Tijdens de trekking draag je beperkte  persoonlijke bagage voor 3 dagen. Elders enkel dagrugzak.
Begeleiding: Carie Vanderkruijs (reis 2), die Laos heel goed kent.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + gidsen, inkomgelden, luchthaventaksen buiten Laos, BTW.Voorschot: 30% van de reissom.

Laos
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Genieten van de typisch Aziatische ongedwongen sfeer, authenticiteit en contacten met 
de lokale bevolking… Cultuurliefhebbers komen ook aan hun trekken, met de beroemde 
Khmertempels van Angkor Wat en tal van andere tempelcomplexen. Tenslotte maak je ken-
nis met een ‘ander’ Cambodja: het bergachtige, dichtbegroeide noordoosten, waar we een 
unieke tweedaagse trekking maken doorheen dichte jungle in het woongebied van de berg-
stammen Jarai en Katcha. 

Ontdekkingsreis in het land  
van Mekong en Khmer

jungle waar de kans om wilde dieren te zien groot is. Op 

dag 8 zijn we ’s avonds terug in Banlung, waar we de vol-

gende dag vrij doorbrengen in onze smaakvolle lodge: 

luieren aan het zwembad, genieten van een massage, 

naar het olifantencentrum, een wandeling naar het 

Yalaom-meer,….voor ieder wat wils.

dag 10-16: Via de weinig toeristische stad Kampong 

Cham rijden we naar Battambang, de tweede grootste 

stad van Cambodja, die haar koloniale karakter vrij goed 

wist te bewaren. Een weinig toeristische boottocht over 

het Tonle Sap-meer brengt ons op dag 12 naar Siem 

Reap in het noordwesten van Cambodja. Er is veel te 

zien op het water: drijvende dorpjes, vissers-, handels- 

en passagiersboten, watervogels… Vanuit Siem Reap 

bezoeken we de 10de-eeuwse hindoetempel Banteay 

Srei en natuurlijk Angkor, dé grote toeristische trek-

pleister. Gebouwd tussen de 9de en 12de eeuw toen 

de Khmerbeschaving op zijn hoogtepunt was, behoren 

deze tempels tot de mooiste architecturale verwezen-

lijkingen van de mensheid. Terug naar huis vanuit Siem 

Reap. 

dag 1-4: We komen aan in de levendige Cambodjaanse 

hoofdstad Phnom Penh. We bezoeken zeker één van de 

vele tempelkloosters en de spectaculaire Zilveren Pago-

de, die de vernielzucht van de Rode Khmer vrij goed heeft 

doorstaan. We kunnen niet voorbijgaan aan deze tragi-

sche episode uit het verleden en brengen ook een bezoek 

aan het museum Tuol Sleng en de ‘Killing Fields’, beiden 

getuigen van het gruwelijke bewind van Pol Pot.

dag 5-9: Transfer naar het ongedwongen plaatsje 

Kratié. Hier staat een uitstap op het programma naar de 

zeldzame, met uitsterven bedreigde Irrawaddy dolfij-

nen. Vandaar reizen we per boot over de Mekong-rivier 

naar Stung Treng en verder over land naar Banlung, de 

‘rode stad’ en hoofdplaats van de noordoostelijke pro-

vincie Ratanakiri. Hier staat het toerisme nog in zijn 

kinderschoenen. We pakken bagage voor 1 nacht en 

rijden nog verder oostwaarts tot in het grensgebied met 

Laos en Vietnam. Hier leven, in kleine nederzettingen, 

minderheidsgroepen die tot de Loeu-bergstammen 

behoren en niet van Khmerorigine zijn. We trekken te 

voet door dit weinig bezocht gebied met stukken dichte 
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23 nov. tot 8 dec. ’12 (16 d.)

Reisnr. 12KH230 Prijs bekend 2012 

Niveau: S voor de reis in het algemeen en S à SS 

voor de avontuurlijke trekking.

Klimaat: Tropisch warm, koeler in het 

noordoosten. De moesson is normaalgezien net 

afgelopen en de natuur is weelderig.

Vervoer: Minibus en boot.

Logies: Gerenoveerd koloniaal huis uit de jaren ’30 

(3x), smaakvolle lodge (3x), guesthouse (3x) en 

eenvoudig hotel (2x).Tijdens de trekking kamperen 

we 1x in de buurt van dorpjes (geen comfort). 

Bagage: Tijdens de trekking draag je je eigen 

(beperkte) bagage voor 1 overnachting. Elders 

dagrugzak.

Begeleiding: Ervaren Cambodjabegeleider,  

Ivo Heusdens.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, 

logies, maaltijden, begeleiding + gidsen, 

luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Cambodja
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Een tocht per jeep brengt ons in het Nationaal Park van 
Ba Be en langs kleine dorpen naar Sapa. Dan volgt de 
trekking in het Hoang Lien-gebergte, incluis de beklim-
ming van ’s lands hoogste berg, de Fan Si Pan (3143 m). 
We sluiten af met een boottocht in de Baai van Halong, 
een natuurwonder van hoog esthetisch gehalte. 

Sportieve kennismaking  
met Noord-Vietnam

Si Pan (3143 m). Bij helder weer wordt onze inspanning 

beloond met een spectaculair zicht op het grensgebied 

met Laos en China. Dan volgt het ruigste deel van de 

trekking, doorheen dicht regenwoud en een waar avon-

tuur! Geleidelijk komen we terecht in een omgeving van 

rijstterrassen en geïsoleerde dorpjes. We observeren 

het dagelijks leven van stammen als de Zwarte H’mong, 

de Rode Dao, Tay en Xafo. De mensen zijn hier nog heel 

nieuwsgierig naar toeristen en hun gastvrijheid is ont-

wapenend. Deze trekking is soms zwaar, maar bij een fris 

biertje in de mooi gelegen ecolodge is de ontbering snel 

vergeten!

dag 17-22: We rijden naar de markt in Bac Ha, dé 

plaats bij uitstek om vele minderheden bij elkaar te tref-

fen. In de namiddag wandelen we naar een Tay-dorpje 

en maken een boottocht op de Chay-rivier, alvorens de 

nachttrein terug naar Hanoi te nemen. Op dag 18 gaan 

we op ontdekking in het tropisch woud van Cuc Phuong 

National Park, met een enorm rijke flora en fauna. Tijdens 

een avondwandeling kunnen we er misschien enkele lori’s 

spotten. Na een bezoek aan de tempels van Hoa Lu fiet-

sen we door een adembenemend mooi landschap van 

rijstvelden en rotsformaties naar Tam Coc. Door de delta 

van de Rode Rivier rijden we vervolgens naar de prachtige 

Baai van Halong. Meer dan 3000 grillig gevormde rotsfor-

maties steken uit het smaragdgroene water omhoog en 

bieden een magische aanblik. 

dag 1-9: We starten in de boeiende hoofdstad Hanoi. 

0p dag 4 vertrekken we per terreinwagen noordwaarts 

naar het nog weinig bezochte Nationaal Park van Ba Be, 

een meer dat is omgeven door grillige, steile kalkber-

gen en tropisch regenwoud. Op dag 7 rijden we verder 

westwaarts doorheen één van de mooiste streken van 

Vietnam: een landschap dat gedomineerd wordt door 

prachtige bergtoppen, rijstterrassen en afgelegen dorp-

jes. Via de hoge Tram Ton bergpas komen we aan in Sapa, 

een koloniaal bergstation op 1500 m, en genieten er van 

een vrije voormiddag en een inloopwandeling.

dag 10-16: Samen met ons team van Zwarte H’Mong-

dragers, gaan we zeven dagen op trekking in de noorde-

lijke Hoang Lien-bergstreek en gelijknamig nationaal 

park, met als ‘opwarmer’ de klim naar de top van de Fan 

In de paasvakantie bieden we in Noord-Vietnam een 17-daagse reis aan met  
een lichte trekking en zonder de beklimming van de Fan Si Pan. Voor meer info  

kan je terecht op www.andersreizen.be/12VN035.
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31 maart tot 16 april ’12 (17 d.)
Reisnr. 12VN035 Prijs ¤ 2150

31 okt. tot 21 nov. ’12 (22 d.)
Reisnr. 12VN218  Prijs ¤ 2680
Niveau: De trekking is gedurende meerdere dagen SSS en bij regenweer neigen enkele afdalingen zelfs naar SSSS (steile en glibberige paden). Je mag geen hoogtevrees hebben en een flexibele ingesteldheid is nodig.

Klimaat: In het noorden zijn regen en mist moeilijk te verspellen maar zeker mogelijk (vooral in de omgeving van Sapa). Dagtemperaturen van 20-25°, ’s nachts koelt het sterk af (tot 5° of minder in de bergen). 
Vervoer: Privé-vervoer (4x4 waar nodig), nachttrein en privé-boot.

Logies: Hotel (5x), bij mensen thuis in traditionele, zeer primitieve woning (2x), guesthouse (2x), tijdens de trekking in tenten of bij mensen thuis (geen comfort), mooie ecolodge (1x), nachttrein (1x) en boot (1x).
Bagage: Enkel dagrugzakje. Er zijn dragers tijdens de trekking.

Begeleiding: Heidi De Koninck (reis 1), die deze reis al begeleidde.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + gidsen, bagagevervoer, inkomgelden (behalve in Hanoi), luchthaventaksen buiten Vietnam, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Vietnam
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Van de Mekong-delta in het zuiden tot de bergmassieven in het noorden, overal word je 
getroffen door de schoonheid en gratie van het Vietnamese landschap, de rust van het 
platteland, de authenticiteit van de minderhedenbevolking. We maken kennis met het Viet-
nam van tropisch woud, paradijselijke kusten en verfijnde cultuur, maar staan eveneens stil 
bij het oorlogsverleden. Afsluiten doen we met een boottocht in de Baai van Halong, een 
natuurwonder van hoog esthetisch gehalte. 

Van zuid naar noord

Lu fietsen we door een adembenemend mooi landschap 

van rijstvelden en rotsformaties naar Tam Coc. Terug in 

Hanoi, nemen we de nachttrein naar Lao Cai.

dag 13-22: We bevinden ons nu helemaal in het 

noorden, aan de Chinese grens. Een eerste bezoek geldt 

de markt van het afgelegen dorp Lung Khau Nhin, dé 

plaats bij uitstek om vele minderheden bij elkaar te 

treffen en je ogen de kost te geven. Deels per boot over 

de Chay-rivier reizen we naar het koloniaal bergstation 

Sapa. Tijdens een dagwandeling en een tweedaagse 

wandeltocht hebben we volop gelegenheid om nader 

kennis te maken met het dagelijks leven van enkele van 

de hier levende minderhedenstammen en de prachtige 

natuur waarin ze wonen. We logeren bovendien twee 

nachten in een mooi gelegen ecolodge. We keren per 

nachttrein terug naar Hanoi en daar begint het laatste 

deel van de reis: met onze privé-boot varen we tussen 

de vele eilandjes en rotsen van de prachtige Baai van 

Halong. De duizenden grillig gevormde rotsformaties 

rijzen uit het smaragdgroene water omhoog en bieden 

een magische aanblik. 

dag 1-5: We landen in Ho Chi Minh City, het vroe-

gere Saigon. Op dag 3 rijden we zuidwaarts voor een 

tweedaagse boottocht in het labyrint dat de weelderig 

groene en vruchtbare Mekong-delta is. Terug in Saigon, 

maken we een uitstap naar de Cu Chi-tunnels, door de 

Viet Cong als schuilplaats gebruikt tijdens de oorlog. 

’s Avonds gaan we aan boord van de trein die ons noord-

waarts naar Danang brengt.

dag 6-9: Hoi An is een sfeervolle kustplaats waar-

van het centrum tot Unesco Werelderfgoed behoort. 

We verkennen de stad te voet of per fiets. De rit naar 

Hue is één van de mooiste die je in Vietnam kan maken. 

We logeren twee nachten in deze historische stad en 

bezoeken per fiets enkele van de schitterende tombes 

en pagodes, evenals de citadel die grotendeels door 

Amerikaanse bommen werd verwoest.

dag 10-12: Een vlucht brengt ons in hoofdstad Hanoi. 

We wandelen door het tropisch woud van Cuc Phuong 

National Park, met een enorm rijke flora en fauna. Tij-

dens een avondwandeling kunnen we misschien enkele 

lori’s spotten. Na een bezoek aan de tempels van Hoa 
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9 tot 30 juli ’12 (22 d.)

Reisnr. 12VN100 Prijs ¤ 2790

15 okt. tot 5 nov. ’12 (22 d.)

Reisnr. 12VN197 Prijs ¤ 2790

Niveau: S voor de reis in haar geheel. De 

wandelingen op dagen 11 en 14-16 neigen naar SS 

en kunnen bemoeilijkt worden door de regen.

Klimaat: Verschillende klimaatzones en grote 

verschillen tussen noord en zuid. In het noorden 

zijn vochtigheidsgraad, warmte en regen moeilijk 

voorspelbaar. In het zuiden en het centrum is het 

in juli heel warm (bv. 30° in Hanoi) met korte, 

hevige buien en in het najaar droog en warm.  

In het noorden is het altijd koeler (in de bergen in 

het najaar mogelijk zelfs koud, 5 à 10°). 

Vervoer: Privé-minibus en -boot, trein, vliegtuig.

Logies: Comfortabele hotels (11x), 

vierpersoonscoupé (met airco) op nachttrein 

(3x), ecolodges (2x), traditionele woning (1x), 

eenvoudig pension (1x), bij mensen thuis (1x) en 

tweepersoonskajuiten op boot (1x).

Bagage: Enkel dagrugzak.

Begeleiding: Ervaren Vietnambegeleider Johan 

Redant (reis 2).

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, transfers, logies, 

maaltijden, begeleiding + gidsen, inkomgelden 

volgens programma (behalve in Saigon en Hanoi), 

luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Vietnam
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Deze reis biedt een mooi overzicht van de gevarieerde schoonheid van de Indonesische 
archipel. Na een bezoek aan de ‘musts’ Borobudur en Prambanan, trekken we door Oost-
Java richting Bali, dat we te voet verkennen. Op het eiland Sulawesi tenslotte maken we een 
meerdaagse trekking van dorp naar dorp. 

Java, Bali en Sulawesi

een vulkanisch erg actief gebied. In het indrukwekkend 

vulkanencomplex van Tengger klimmen we naar de 

Bromo, 2392 m hoog, terwijl de klim naar de kraterrand 

van Ijen een prachtig zicht oplevert op het turkooizen 

kratermeer.

dag 10-15: Bali is gezegend met schitterende stran-

den en een smaragdgroen landschap van rijstterrassen 

en palmen. Na een vrije dag in het paradijselijke Lovina 

Beach, verblijven we twee dagen tussen de Bali-

nezen in het bergdorp Munduk, gelegen op 800 m 

middenin de weelderige natuur en omgeven door 

bergmeren. Op weg naar Ubud, het mekka van de 

Balinese kunsten, houden we halt voor talrijke 

bezoeken: het Bratan-meer en de tempel Pura Ulun 

Danu Bratan en Kehen, één van de mooiste Balinese 

tempels. Overal zijn we getuige van de sfeervolle 

ceremonieën, zo typisch voor Bali.

dag 16-23: Weer heel verschillend is het bizar 

gevormde, door diepe zeeën omringde Sulawesi. 

Het bergachtige binnenland bezit prachtig natuur-

schoon, en een ongerepte en voor een groot deel 

endemische fauna en flora. Vanuit Rantepao maken 

we een driedaagse trekking in de Toraja-streek, 

langs de rijstvelden en typische dorpen met kunstig 

bewerkte huizen, en tot in de bergstreek Sesean, 

met mooie zichten op spectaculair aangelegde rijst-

terrassen. Op dag 21 zijn we terug in Makassar, en 

vatten van daar de terugreis naar België aan.

dag 1-5: We beginnen met een bezoek aan Java, een 

eiland dat ongeveer zo groot is als Engeland. We bezoe-

ken Yogyakarta, de ‘hoofdstad’ van de Javaanse cultuur, 

de tempels van Prambanan en Borobudur en verkennen 

te voet en per fiets het Javaanse plattelandsleven.

dag 6-9: De volgende dagen staan we even stil bij 

de tegelijk verwoestende én levengevende kracht van 

de vulkanen. Indonesië ligt immers in de ‘Ring van Vuur’, 
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6 tot 28 juli ’12 (23 d.)
Reisnr. 12ID089 Prijs ¤ 2880
Niveau: S voor de reis in het algemeen.  S à SS voor de Bromo en Ijen. SS voor de trekking op Sulawesi (éen wandeling hier is niet geschikt voor mensen met hoogtevrees).

Klimaat: Droog seizoen en tropisch warm met weinig temperatuursverschillen. In Malang en Cemorolawang is het o.w.v. de hoogte minder warm. Op de top van de Bromo ’s morgens is het koud (5°). Er kan al eens een tropische bui vallen.Vervoer: Meestal privé-busje en 2 binnenlandse vluchten.
Logies: Meestal middenklassehotels (in Yogyakarta, Bondowoso en Lovina met zwembad). Tijdens de trekking overnachten we bij mensen thuis (zeer eenvoudig; slaapmatje en lichte slaapzak nodig).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, bagagevervoer tijdens de trekking, begeleiding, luchthaventaksen buiten Indonesië, BTW.

Niet inbegrepen*: Evt. tickets dansvoorstellingen, facultatieve activiteiten dag 10 (Lovina), 14 (Ubud) en 21 (Makassar), luchthaventaksen in Indonesië (ca. ¤ 22).
Voorschot: 30% van de reissom.

Indonesië
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De Kleine Soenda-eilanden in oostelijk Indonesië behoren tot een archipel van meer dan 
500 eilanden, waarvan de meeste te onherbergzaam zijn voor bewoning. Op de drie eilan-
den die wij bezoeken, krijg je de vele gezichten van deze eilanden te zien: de vulkanen, de 
etnisch-culturele diversiteit, de afwisselende natuur die zo typisch is voor de oostelijke ‘Ring 
van Vuur’. Een exclusieve reis in een ongerept stukje Indonesië!

De Kleine Soenda-eilanden

we ter plaatse en maken ‘het leven zoals het is’ mee 

in een klein, lieflijk dorpje meemaken, met overnach-

ting bij de dorpsleraar. We maken een dagtocht in het 

prachtig woud en gaan op zoek naar de laatste ‘mbaru’ 

of traditio nele Manggarai-huizen met een kegelvormig 

dak, vaak bewoond door 10 families.

dag 15-16: Vanuit de idyllische baai van Labuhan 

Bajo schepen we in op een omgebouwde houten vis-

sersboot van de Bugis (zeenomaden) om twee dagen 

te varen, zwemmen en snorkelen tussen de eilanden 

van het Komodo Nationaal Park, met een ontzettend 

mooie en bijzondere flora en fauna, waarvan de Komo-

do-varaan het symbool bij uitstek is. Dit prehistorisch 

wezen komen we zeker tegen tijdens de wandeling op 

het eilandje Rinca.

dag 17-24: Een vlucht brengt ons naar Lombok. Hier 

start op dag 18 de Rinjani-trekking, die ons langs dorpjes, 

door bos en over grashellingen naar Pelawangan (2640 m) 

brengt, met een verbulffend uitzicht over het kratermeer 

en de actieve binnenkrater. In de warmwaterbronnen bij 

het kratermeer is het heerlijk baden. Op dag 20 stoten de 

liefhebbers door naar de top van de Rinjani, de tweede 

hoogste vulkaan van Indonesië, 3726 m hoog. Een bootje 

brengt ons daarna naar één van de drie tropische Gili-

eilandjes voor de kust van Lombok. Het is een idyllisch 

oord met koraalriffen, kokospalmen, witte zandstranden. 

Dan volgt op dag 22 de overtocht naar Bali, vanwaar we 

’s anderendaags de terugreis aanvatten. 

dag 1-6: Acclimatisatie in Bali. Mogelijkheid tot het 

maken van een geweldige fietstocht die de essentie 

van het Balinese leven en natuur weergeeft. Vanuit Bali 

vliegen we naar Maumere op Flores, dat zijn naam dankt 

aan de prachtige en gevarieerde natuur van vulkanen, 

kratermeren, wouden en savannes. We wandelen al 

meteen naar de top van de recent uitgebarsten 1700 m 

hoge Egon-vulkaan en zoeken de met gestolde lava 

overspoelde weg. Het is een confrontatie met de ver-

woestende kracht van de natuur en… met de geur van 

zwavel. Prachtig uitzicht over beide kusten van Flores. 

De tegenstelling met het paradijselijke strand van Wai-

tarang later op de dag is groot. Vanuit Moni rijden we 

naar de magische, driekleurige kratermeren van Kelimu-

tu. We wandelen de vulkaan af via een woud en passeren 

enkele dorpen waar ikat-stoffen worden vervaardigd.

dag 7-14: We beklimmen de Iya- en Ebulobo- 

vulkanen, de ene een korte onderneming met spec-

taculair uitzicht op de gestolde lavastroom in zee, de 

andere een flinke dagtocht door het woud tot boven 

de boomgrens en ook met prachtige zichten over het 

eiland en de zee. Het contact met de vulkaan wordt ten 

volle beleefd. Dan volgt een dagtocht langs de Ngada-

dorpen met hun fascinerende mix tussen katholicisme 

en voorouderverering. Na een bezoek aan Ruteng, 

mooi gelegen tussen heuvels en rijstvelden, begint een 

tweedaagse tocht (te voet en per truck, langs wegen 

die niet altijd die naam waard zijn…). Eén dag blijven 
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22 juli tot 14 augustus ’12 (24 d.)

Reisnr. 12ID121 Prijs ¤ 3490

Niveau: De beklimmingen op dag 8 en 20 zijn 

SSS, maar facultatief. De overige tochten zijn SS. 

Een avontuurlijke ingesteldheid is vereist. 

Klimaat: Droge periode van mei tot oktober. 

Tropisch warm.

Vervoer: Twee binnenlandse vluchten, minibus, 

privé-boot, ferry.

Logies: Hotel (5x), guesthouse (9x), bij mensen 

thuis (4x), tenten (2x), boot (2x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Indonesiëkenner  

Frank Van Hoornyck.

Inbegrepen: Vluchten, logies, maaltijden, 

transfers, begeleiding, bagagevervoer, 

luchthaventaksen buiten Indonesië, BTW.

Niet inbegrepen*: Activiteiten op dag 21.

Voorschot: 30% van de reissom.

Indonesië 



 
©

Jo
sé

 D
e 

M
ey

er



 
©

Ro
nn

y W
er

te
la

er
s

* zie ‘bijzondere reisvoorwaarden’ op blz. 193
174

zuidelijke uitlopers van het Andes-gebergte: de ‘Cuernos’ 

(horens) en de drie steile pieken van de Torres del Paine, 

één van de markantste bergketens van Patagonië. Aan 

hun voeten liggen meren en lagunes met drijvende ijs-

schotsen. Je wordt getrakteerd op schitterende zichten 

op de besneeuwde pieken maar wandelt evenzeer langs 

uitgestrekte bloemenweiden en over beboste bergflan-

ken. Op dag 17 keren we terug naar El Calafate. Terug in 

Buenos Aires storten de liefhebbers zich in de bruisen-

de eindejaarsfeesten. Een zwoele nacht op de klanken 

van de tango besluit deze reis.

De uiterste zuidpunt van Latijns-Amerika, verdeeld over Chili en Argentinië, is Patagonië. 
Het is één van de grilligste berglandschappen ter wereld, een laatste indrukwekkende uit-
barsting van de Andes vóór hij in zee ten onder gaat. Maar het is ook een land van eindeloze 
natuurgebieden, waar slechts de hemel de blik begrenst. Wij doorkruisen een mooi deel van 
Patagonië, van Bariloche in het noorden tot Torres del Paine in het zuiden en dringen diep 
in door in het landschap tijdens dagtochten en twee meerdaagse trekkings.

Patagonië

dag 1-6: Via Buenos Aires komen we terecht in het 

Argentijnse Lake District, met zijn uitbundige regen-

wouden en immense diversiteit aan f lora en fauna. 

Vanuit Bariloche ondernemen we een driedaagse trek-

king in het Nationaal Park Nahuel Huapi, een prachtig 

gebied van ruige bergen, bossen en meren. 

dag 7-12: Over de Ruta 40 rijden we in twee dagen 

door de Argentijnse pampa’s naar het afgelegen plaatsje 

El Chalten. We maken twee daguitstappen in het Nati-

onaal park Los Glaciares, o.a. naar de legendarische en 

imposante berg Fitzroy (3375 m). De omgeving is in 

een omtrek van honderden kilometers totaal verlaten. 

Het is een gebied met omgewaaide bomen en grijze, 

versteende bossen, een apocalyptisch schouwspel. We 

rijden verder in zuidelijke richting naar El Calafate voor 

een bezoek aan de reusachtige Perito Moreno-gletsjer, 

die op een hoogte van 60 m en over een lengte van ver-

schillende kilometers in het immense Lago Argentino 

uitloopt. De reusachtige ijsbrokken die van de gletsjer 

afscheuren en met oorverdovend geraas de diepte 

instorten zorgen voor een hallucinant schouwspel.

dag 13-21: We steken de grens met Chili over en 

maken ons op voor een vierdaagse trekking in de uiterst 
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13 dec. ’12 tot 2 januari ’13 (21 d.)

Reisnr. 12AR233 Prijs bekend 2012

Niveau: De 2 trekkings zijn SSS met echter 

geringe hoogteverschillen. De dagtochten zijn SS.

Klimaat: Het is ‘zomer’ op het zuidelijk halfrond. 

Hoe verder zuidwaarts, hoe grilliger het klimaat 

echter wordt. Sneeuw(stormen) en vriesnachten 

zijn mogelijk.

Vervoer: Privé-vervoer en 2 binnenlandse vluchten. 

Logies: Berghutten tijdens de trekkings, elders 

hotels.

Bagage: Beperkte bagage dragen tijdens de beide 

trekkings (geen tenten of voedsel). Elders enkel 

dagrugzak.

Begeleiding: Heidi De Koninck, vertrouwd met 

reizen in Patagonië.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, meeste 

maaltijden, begeleiding, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen en 

transfers in Buenos Aires.

Voorschot: 30% van de reissom.

Argentinië & Chili
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Waar Argentinië, Bolivië en Chili elkaar raken, liggen enkele schitterende natuurgebieden. 
Op ons programma staan verbazingwekkende panorama’s van vulkanen en besneeuwde 
bergtoppen, een immens zoutmeer en onwaarschijnlijk mooie lagunes. Om af te sluiten 
wandelen we in 4 dagen van het dorre hooggebergte naar het groene regenwoud. 

Vulkanen, meren
en woestijn in de Andes

we het geiser- en solfatarenveld van Sol de Mañana. Via 

de Laguna Verde, een groengekleurd meer aan de voet 

van de vulkaan Licancabur, steken we de grens met Chili 

over. Het aangename koloniale plaatsje San Pedro de 

Atacama is onze uitvalsbasis voor de komende dagen. 

We genieten van het kleuren- en vormenspel bij de 

zonsondergang in de Valle de la Luna en voor de door-

zetters is er de beklimming van de vulkaan Cerro Toco 

(5600 m).

dag 14-22: We rijden weer Argentinië binnen. In 

Tilcara start een vierdaagse trekking door het Yungas-

gebied, dat enkel te voet toegankelijk is en waarbij onze 

bagage vervoerd wordt door paarden. Via een waterval 

stijgen we langzaam naar de dorre, geelbruine bergen. 

Daarna dalen we in twee dagen geleidelijk af in de rich-

ting van het groene, vochtigere laagland. De laatste 

dag leiden prachtige paden, soms hoog boven de Valle 

Grande-rivier, ons naar het einddorp San Francisco. Het 

landschap is spectaculair, met roodbruine rotspartijen, 

grotten en watervallen en een exuberante vegeta-

tie. Op dag 19 overnachten we opnieuw in Salta, waar 

we samen een rafting kunnen ondernemen. Terug in  

Buenos Aires hebben we nog tijd om deze bruisende 

metropool verder te verkennen (o.a. met een fietstocht) 

alvorens op dag 21 de terugreis aan te vatten. 

dag 1-5: Na aankomst in Buenos Aires verkennen we 

kort het stadscentrum. We vliegen de volgende och-

tend door naar Salta in Noordwest-Argentinië, de best 

bewaarde koloniale stad van het land, van waaruit we 

via de schitterende ‘ruta 9’ naar Tupiza in Bolivië rij-

den. Tijdens een dagtocht verkennen we hier te voet en 

per jeep de canyons, met spectaculaire rotspieken en 

watervallen.

dag 6-9: Per terreinwagen rijden we naar Uyuni, 

door een ‘far west’-achtig landschap met pieken en 

heuvels die verkleuren met de zon. Dan volgt het uit-

gestrekte zoutmeer van Uyuni, het hoogstgelegen 

(3650 m) en grootste zoutmeer ter wereld. Met onze 

terreinwagens rijden we over de dikke, witte zoutlaag 

naar de veelkleurige Tunupa-vulkaan die als een fata 

morgana aan de noordzijde van het meer oprijst en die 

we op dag 8 trachten te beklimmen. We bezoeken het 

eiland Incahuasi, letterlijk gelegen in een zee van zout 

en begroeid met immense cactussen. De rit verder zuid-

waarts via de actieve Ollagüe-vulkaan, diverse kleur-

rijke zoutlagune’s met roze flamingo’s en de ‘boomrots’, 

is een altiplano-ervaring van ‘hoog’ niveau.

dag 10-13: In het natuurgebied Eduardo Evaroa, op 

een hoogte van 4280 m, wandelen we langs de Laguna 

Colorada, een irreëel rozerood gekleurd meer, bevolkt 

door honderden flamingo’s. De volgende dag bezoeken 
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3 tot 24 november ’12 (22 d.)
Reisnr. 12AR220 Prijs ¤ 3780
Niveau: SS. De beklimmingen van de Tunupa en Cerro Toco vulkanen en de Yungas-trekking zijn SSS. In Bolivië maken hoogte, slechte wegen en rudimentair logies het reizen vermoeiend. Flexibele ingesteldheid vereist.

Klimaat: Doorgaans zonnig, maar op grote hoogte kan het ’s nachts vriezen. Het is lente.Vervoer: Vlucht Buenos Aires-Salta en terug. Fiets, terreinwagens, minibus en (lange afstands)lijnbus.
Logies: 4x rudimentair logies (slaapzaal-accommodatie) in Bolivië en 3x tijdens de trekking in Argentinië, elders hotels.

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Sandra Van Kemseke, die deze reis  al begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsovereenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, maaltijden, begeleiding + gidsen + koks, huur paarden, luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: Inkomgelden parken en bezienswaardigheden (ca. ¤ 35), grenstaksen  (ca. ¤ 5).
Voorschot: 30 % van de reissom.

Argentinië, Bolivië & Chili
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Peru is het land van de Inca, de laatste en grootste van de autochtone, Zuid-Amerikaanse 
beschavingen. Het is het land van Andesbergen en Amazonewoud, van de ‘campesinos’, de 
indianen van het hoogland, en van diverse andere precolumbiaanse culturen. Bolivië is toe-
ristisch veel minder gekend dan zijn buur Peru. Toch vind je ook hier prachtige landschappen 
en overblijfselen van oude culturen. Deze reis combineert de hoogtepunten op het vlak van 
natuur en cultuur – uiteraard ook Machu Picchu – met twee mooie trekkings. 

In het spoor van 
verloren beschavingen

passen op ons traject, resp. 4400 en 4100 m hoog. De 

bergpanorama’s die je daar omringen zijn spectaculair. 

Op dag 13 slapen we weer in Cusco, waar we ’s anderen-

daags de bus nemen naar Puno (3830 m). Het is gelegen 

aan het Titicaca-meer, het hoogstgelegen bevaarbare 

meer ter wereld. We maken een daguitstap met wan-

deling langs het meer en een boottocht naar de Uros-

eilanden. 

dag 18-24: We rijden naar Copacobana en dan ver-

der naar het eiland Isla del Sol in Bolivië. Al wandelend 

genieten we van het schouwspel van de zonnestralen op 

de golven dat voor mooie kleurschakeringen zorgt. Op 

dag 18 bezoeken we de ruïnes van Tihuanaco, indruk-

wekkende getuigen van een verloren beschaving die een 

grote invloed had op de Inca’s. Onze tweede trekking 

start bij La Cumbre, het hoogste punt van de beruchte 

weg tussen La Paz en Coroico op 4500 m, en brengt ons 

over de Chucurapas (4650 m) geleidelijk bergafwaarts 

naar het dorp Chairo (1400 m) in de Yungas. Het is een 

landschappelijk zeer mooi en afwisselend traject, van 

de mistige bergen over een barre pas naar subtropisch 

gebied, en gaat bovendien een stukje over een pre-

Columbiaans pad dat nog voor de helft uit de oorspron-

kelijke bestrating bestaat. Voor we terugkeren naar La 

Paz en naar huis, genieten we nog van een relax dagje in 

het warme en weelderig begroeide Coroico. 

dag 1-8: Na een kort stadsbezoek aan Lima, rijden we 

zuidwaarts naar Pisco. Vóór de kust liggen de Ballestas-

eilanden. Hier gaan we per boot op zoek naar zeeleeu-

wen, pinguïns en misschien wel dolfijnen. Meer dieren 

treffen we aan in het beschermd natuurgebied aan de 

kust van Paracas, dat ’s werelds grootste concentratie 

aan zeevogels herbergt. De Nasca-cultuur dateert van 

lang vóór de Inca-tijd en liet meer dan duizend jaar 

geleden immense lijnen en tekens in het aardopper-

vlak achter, waarvan de functie nog steeds in raadselen 

gehuld blijft. Na een optionele vlucht over de lijnen en 

een bezoek aan de mummies van Chauchilla, nemen we 

op dag 5 de nachtbus naar Arequipa, een aangename, 

gezellige stad met tal van interessante bezienswaardig-

heden. Op dag 7 vliegen we naar Cusco, de op 3310 m 

hoogte gelegen voormalige hoofdstad van het Incarijk. 

We bezoeken de stad zelf, alsook de belangrijkste ruïnes 

in de omgeving: Pisac, K’enko, en fort Sachsaywaman. In 

de Urubamba-vallei brengt een mooie wandeling ons 

langs prachtige cirkelvormige Inca- en zoutterrassen. 

dag 9-15: Vanuit Aguas Calientes nemen we de bus 

naar wereldwonder Machu Picchu, waar er na een geleid 

bezoek van 2 à 3 uur nog wat vrije tijd is. Dan vatten we 

de trekking aan, in 4 dagen door de Lares-vallei. Tijdens 

deze trekking krijg je een goed zicht op het leven in de 

Peruviaanse hooglanden zoals dat zich al honderden 

jaren haast onveranderd voltrekt. Er liggen 2 hoge 
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6 tot 29 juli ’12 (24 d.)

Reisnr. 12PE088 Prijs ¤ 3890

21 sept. tot 14 okt. ’12 (24 d.)

Reisnr. 12PE175 Prijs ¤ 3890

Niveau: De trekking in Peru bevat aanzienlijke 

hoogteverschillen en is SSS. De trekking in 

Bolivia is SS en loopt vanaf de pas geleidelijk 

bergafwaarts.

Klimaat: Verschillende klimaatzones die afhangen 

van de ligging, hoogte, dag of nacht. Hou rekening 

met zowel koude als warme temperaturen. Regen 

niet uitgesloten.

Vervoer: Een binnenlandse vlucht, privé-minibus 

en openbaar vervoer.

Logies: Hotels en pensions (16x), tenten tijdens  

de trekkings (5x) en nachtbus (1x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Mieke Meire (reis 1) en Marc  

De Mulder (reis 2), die de reis al begeleid hebben.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, transfers, ontbijt en 

avondmaal, 10 lunches, begeleiding + drijvers, 

luchthaventaksen in Europa, BTW.

Niet inbegrepen*: Overige lunches, evt. optionele 

activiteiten (bv. vlucht over Nasca-lijnen: ca. $ 70), 

inkomgelden (ca. $ 125), luchthaventaks in Bolivië 

(ca. $ 20).

Voorschot: 30% van de reissom.

Peru & Bolivië
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In Centraal-Peru ligt een bergketen die omwille van zijn grootsheid en talloze eeuwig 
besneeuwde toppen met de Himalaya wordt vergeleken: de Cordillera Huayhuash. Rond 
dit massief loopt een hoge en spectaculaire route, die over bergpassen, langs bergmeren en 
uitgestrekte pampa’s tot aan de voet van gletsjers en sneeuwpieken van 6000 m voert. Het 
is een zware, 15-daagse trekking, maar één van de mooiste – zoniet dé mooiste – trekking 
die je in Peru kan maken. 

Rondom de Cordillera Huayhuash
De mooiste trekking van Peru

nieuwe panorama’s. De hoogste pas op ons pad berei-

ken we op dag 12: de Punta Cuyoc, 5000 m hoog en dus 

een kleine 200 m hoger dan de Mont Blanc. 

dag 13-22: Vanuit het kamp in de Jurau-vallei 

kunnen de liefhebbers op dag 14 naar de meren Sara-

pococha en Santa Rosa wandelen. Hier heb je zicht op de 

morene waarover de bergbeklimmer Joe Simpson naar 

beneden is gekropen nadat hij en zijn maat zwaar ten 

val kwamen tijdens de beklimming van de Siula Grande. 

Op dag 15 is het dalen geblazen, niet altijd even gemak-

kelijk. Langs donderende watervallen bereiken we de 

vallei van de Rio Huayllapa en het gelijknamige dorp op 

3600 m, wat zich laat voelen aan de temperatuur. Twee 

passen liggen nog voor ons – Tapush (4800 m) en Yaucha 

(4800 m) – alvorens we het wellicht mooiste plekje van 

de reis bereiken: Laguna Jahuacocha (4100 m), omringd 

door de zesduizenders Yerupajá, Jirishanca, Rondoy en 

Rasac. Kamp aan de oever van het meer, waar dag 18 vrij 

is om volop te genieten van dit schouwspel. We verlaten 

dit paradijs en begeven ons naar de laatste te overwin-

nen bergpas, Punta Llamac (4300 m). Nog een duize-

lingwekkende afdaling tot Llamac, diep in de vallei, en 

de cirkel rond de Cordillera Huayhuash is rond. 

dag 1-7: Vanuit Lima rijden we naar Huaraz, gelegen 

op 3090 m en het ‘Kathmandu van de Andes’. We blijven 

hier twee dagen om te wennen aan de hoogte en wan-

delen in de omgeving. Op dag 5 rijden we naar het dorp 

Llamac (3300 m) en van hieruit gaan we op weg, de ezels 

geladen. Door een mooie vallei stijgt en daalt het pad. 

Op dag 7 volgt een steile klim over de Punta Cacanan  

(4700 m), de eerste in een reeks van 8 bergpassen die 

we over moeten. Hier krijgen we voor het eerst de  

Cordillera Huayhuash vol in het vizier. Na de afdaling naar 

de kampplaats, bevinden we ons midden in het hoog-

gebergte. Langs alle zijden staan we oog in oog met steile 

bergflanken, bedekt met eeuwige sneeuw en ijs.

dag 8-12: We zijn nu op de ‘altiplano’ en hier begint 

de eigenlijke Huayhuash-trekking. De eerste dagen 

komen we nog regelmatig indianen tegen die hun scha-

pen weiden. Het eerste kamp slaan we op bij een lagune 

waarin je naar zalmforel kan vissen. Overdag trekken 

we door soms onwezenlijke decors met bergmeertjes, 

sprookjesachtige rotspartijen en steeds verschuivende 

bergtoppen. De Huayhuash-trekking is immers – in 

tegenstelling tot vele hooggebergtetrekkings die naar 

één climax toegaan – een aaneenschakeling van steeds 
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30 juli tot 20 augustus ’12 (22 d.)
Reisnr. 12PE126 Prijs ¤ 2990
Niveau: SSSS. Grote hoogteverschillen en meerdaags verblijf op grote hoogte. Ervaring met bergwandelen noodzakelijk.

Klimaat: Vrij stabiel weer in de Andes. Overdag warm (20 à 25°) en ’s nachts zeer koud (-5°).Vervoer: Privé- en openbaar vervoer.Logies: Hotel in Lima en Huaraz. Elders tenten.Bagage: Wordt vervoerd door lastdieren.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Begeleiding: AR-begeleid(st)er.
Inbegrepen: Vluchten, logies, meeste maaltijden, transfers, huur lastdieren, begeleiding + drijvers, luchthaventaks in Europa, BTW.

Niet inbegrepen*: Middag- en avondmalen in Lima en Huaraz, luchthaventaks in Peru (ca. $ 40).Voorschot: 30% van de reissom.

Peru
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Ecuador mag dan het kleinste van alle Andes-landen zijn, op geringe afstand tref je er zowat 
alle landschappen van Zuid-Amerika aan. We maken twee korte trekkings in de Andes, 
bezoeken kleurrijke indianenmarkten en koloniale steden als Quito en Cuenca en dalen af 
naar de mysterieuze wereld van het Amazonewoud. Zuid-Amerika in een notendop.

Vulkaantoppen 
en Amazonewoud

nog heel goed voelbaar; de stad ademt een nostalgische 

sfeer van voorbije grootheid. Een daguitstap brengt ons 

naar Las Cajas, een natuurgebied waar tientallen meren 

verscholen liggen tussen in mistslierten gehulde bergen

dag 13-17: In Baños, een rustig stadje met een ont-

spannen vakantiesfeer, genieten we van een vrije dag 

met gelegenheid tot baden in de warmwaterbronnen, 

fietsen, raften... Dan dalen we met openbaar vervoer uit 

de Andes af naar het junglestadje Tena, voor een kennis-

making met het regenwoud. Bedwelmend is de sfeer in 

deze westelijke rand van het Amazonewoud: duizend-

en-één geuren, het niet aflatende gordijn van vogelkre-

ten en oerwoudgeluiden, de vochtige warmte en overal 

dat ‘onverbiddelijke’ groen. Overnachten doen we in de 

sfeervolle lodge van een ecotoeristisch project. 

dag 18-20: Vanuit Quito kan je – indien de tijd het 

toelaat – op dag 19 nog een optionele uitstap maken 

naar Otavalo of naar de indrukwekkende Cotopaxi, de 

hoogste actieve vulkaan ter wereld. 

dag 1-7: Quito ligt bijna 3000 m hoog op de evenaar. 

We bezoeken het centrum met veel statige gebou-

wen uit het koloniale tijdperk en ontelbare kerken en 

kloosters – terecht Unesco werelderfgoed! We zijn 

goed geacclimatiseerd en starten op dag 4 start een 

driedaagse trekking die ons naar het prachtig gelegen, 

blauwgroene kratermeer van de vulkaan Quilotoa 

(3850 m) brengt. We maken kennis met het ruige land-

schap en de authentieke dorpjes van de Andes. Dag 7 is 

er één van vele indrukken: we bezoeken Guamote en 

gaan logeren in het pension van het – deels Vlaamse – 

project Inti Sisa, dat de armsten bijstaat in de strijd om 

degelijk onderwijs. 

dag 8-10: We ondergaan andermaal de grootsheid 

van de Andes en volgen, door een uiterst woest gebied, 

het eeuwenoude, legendarische Incapad. Toen in de 

15de eeuw het Incarijk op zijn hoogtepunt was, was 

dit pad wellicht het best uitgebouwde wegsysteem ter 

wereld, met een lengte van 5000 km, van Quito tot in 

Chili. We doen het rustig, een beetje ingehouden, want 

we lopen hier op 4000 m. Het pad loopt eerst nog langs 

kleine haciënda’s, dan langs rotsmassieven, vervallen 

Inca-ruïnes en talloze bergmeren. Tenslotte bereiken 

we Ingapirca, de belangrijkste Inca-ruïne van Ecuador.

dag 11-12: Intermezzo in Cuenca, weer even wennen 

na de ruigte van de Andes. Hier is het koloniale verleden 

In de paasvakantie bieden wij 
een 15-daags programma  

aan in Ecuador.  
Meer info vind je op  

www.andersreizen.be/12EC037
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1 tot 15 april ’12 (15 d.)

Reisnr. 12EC037  Prijs ¤ 2380

8 tot 27 september ’12 (20 d.)

Reisnr. 12EC155  Prijs ¤ 2590

Niveau: SS tot SSS. Tijdens de trekkings wordt 

5 à 6 uur per dag gestapt op een hoogte rond 

4000 m.

Klimaat: Hoewel het in de Andes droog seizoen is, 

kan het weer er bijzonder grillig zijn: afwisselend 

regen en zon, warm en koud. In het regenwoud is 

het vochtig warm (30°) en regent het (uiteraard) 

vaak.

Vervoer: Openbaar vervoer Baños-Tena-Quito en 

Ingapirca-Cuenca. Elders privé-vervoer.

Logies: Hotel of pension (13x), tenten tijdens 

de Incapadtrekking (2x) en junglelodge in het 

regenwoud (3x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Begeleiding: Ervaren Ecuadorbegeleider Leen 

Couwenbergh, die deze reis al vaker begeleidde.

Inbegrepen: Lijnvluchten, transfers, logies, 

meeste maaltijden (behalve 5 lunches), 

bagagevervoer, begeleiding + lokale gidsen, 

luchthaventaks in Europa, BTW. 

Niet inbegrepen: Lunch op dagen 2,3, 11, 14 en 

19, inkomgelden (ca. $ 25), optionele excursies 

(téléferique Quito, Cotopaxi, Otavalo, Baños), 

‘civil aviation tax’ in Quito ($ 40,80) .

Voorschot: 30% van de reissom.

Ecuador
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Nicaragua staat voor velen misschien synoniem voor dictatuur, revolutie en burgeroorlog 
en lijkt niet zo voor de handliggend. Maar nu heerst er politieke rust en het is nog onontdekt 
door het massatoerisme. Hét moment dus om kennis te maken met de vele vulkanen, het 
tropisch woud, de prachtige koloniale steden en de gastvrije bevolking van dit mooie land. 

Nicaragua: 
land van meren en vulkanen

dag 9-13: We rijden naar Granada, de oudste (1523) 

koloniale stad van Latijns-Amerika, prachtig gelegen 

aan het meer van Nicaragua. Het is ook de meest kos-

mopolitische stad van Nicaragua. Op de achtergrond 

prijkt de dichtbegroeide vulkaan Mombacho, op wiens 

top we dag 11 doorbrengen. Gidsen van de Fundacion 

Cocibolca, een NGO die zorgt voor het natuurbehoud 

op de vulkaan, begeleiden ons op een nachtwandeling. 

In het immense Lago de Nicaragua vormen twee vul-

kanen een prachtig en waarlijk ongerept eiland, Isla de 

Ometepe, waar we logeren in een ‘finca’ die behoort aan 

een landbouwcoöperatie, gelegen aan de voet van de 

slapende vulkaan Maderas. We ondernemen een pittige, 

soms glibberige tocht naar de top van de vulkaan door 

dichtbegroeid regen- en nevelwoud. Wie niet klimt, 

kan onmiddellijk doorgaan voor een dagje rust aan het 

strand van Santo Domingo, waar we op dag 13 logeren.

dag 14-16: Via de ferry keren we terug naar het vas-

teland. We doorkuisen een van de mooiste gebieden 

van Nicaragua. Bij Catarina, dat deel uitmaakt van de 

Pueblos Blancos, bezoeken we El Mirador de la Catarina. 

Hier aanschouwen we een adembenemend uitzicht 

over Laguna de Apoyo, Granada en vulkaan Mombacho. 

De markt van Masaya, het folkloristisch centrum van 

Nicaragua, is de uitgelezen plaats om mooie cadeautjes 

te kopen voor het thuisfront. Terugreis vanuit Managua.

dag 1-5: Na een korte stadsverkenning in hoofdstad 

Managua, rijden we noordwestwaarts naar de stad León, 

uitvalsbasis voor 4 nachten. Een wandeling door León 

geeft je inzicht in de geschiedenis van het hele land: 

van koloniale kerken, een indrukwekkende kathedraal 

en huizen in Spaanse stijl tot Sandinistische muurschil-

deringen en met kogels doorzeefde gebouwen. Dag 4 

brengt een pittige dagtocht naar de top van de Cerro 

Negro, een kleine (726 m) en jonge (150 jaar) vulkaan in 

de keten Los Maribios. We plonsen in het zuivere water 

van de laguna de Asososca en spoelen het zwarte vul-

kaanzand weg. ’s Anderendaags varen we de zee op, door 

mangrovebossen naar het eiland Isla Juan Venado, waar 

we o.l.v. een bioloog een wandeling maken door het 

gelijknamig natuurreservaat

dag 6-8: We rijden landinwaarts richting hooglan-

den en Matagalpa, met onderweg een korte wandeling 

naar de moddergeisers van San Jacinto. In Selva Negra 

(het ‘Zwarte Woud’) verblijf je 2 nachten. Hier wandelen 

we zowel door primair tropisch nevelwoud – met brul-

apen en kleurrijk gevogelte – als door de koffievelden, 

en verdiepen ons in de werking van deze grootschalige 

doch duurzaam plantage. ’s Anderendaags zijn we te 

gast op een coöperatieve van ‘cafetaleras’ of kleine kof-

fieboeren die dankzij dit soort ‘community based tou-

rism’ extra-inkomsten ontvangen bovenop de karige 

prijs die ze krijgen voor hun bonen.
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13 tot 28 juli ’12 (16 d.)
Reisnr. 12NI105 Prijs ¤ 2790
Niveau: De meeste wandelingen zijn S, enkele neigen naar SS. Het terrein kan soms moeilijk begaanbaar zijn.

Klimaat: De reis valt in het regenseizoen, met kans op een dagelijkse tropische regenbui. De natuur is groen. Het is altijd (tropisch) warm, maar het wordt frisser naarmate je hoger gaat (overdag echter zelden onder 20°).
Vervoer: Privé-bus en boot.
Logies: Goede tot eenvoudige hotels (7x), in een slaapzaal (5x), bij mensen thuis (1x), meerpersoonskamers (vrij rudimentair) in ‘finca’ (1x).

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Ervaren Nicaraguabegeleider  Wim Claes.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, alle maaltijden, transfers, inkomgelden zoals voorzien in programma, begeleiding, luchthaventaksen in Europa, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Nicaragua
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Regenwouden, uitgestrekte moerasgebieden, romantische zandstranden en actieve vulka-
nen; het natuurschoon van Costa Rica is onuitputtelijk!  Deze reis vormt een actieve kennis-
making met de diverse landschappen van Costa Rica, waarbij we bewust enkele ‘klassieke’ 
maar drukbezochte natuurparken inruilen voor minder toeristische, zeker zo prachtige 
alternatieven. 

Tropisch land, puur natuur

dag 13-16: Terug noord- en landinwaarts vandaag. 

Via Terraba , de grootste nederzetting van de autoch-

tone Teribe-stam, rijden we naar een mooie lodge bij 

Cerro de la Muerte. Als afsluiter van deze mooie reis 

maken we op dag 14 een pittige dagtocht door het mys-

terieuze nevelwoud. 

dag 1-4: Na aankomst in San José vliegen we er 

onmiddellijk in en brengen een bezoek aan de vulkaan 

Poas. Vervolgens rijden we noordwestwaarts naar La 

Fortuna, gelegen aan de voet van de actieve Arenal-vul-

kaan. Je kan hem van dichtbij zien, horen en voelen! Op 

dag 3 wandelen we naar de krater van kleinere broertje 

Cerro Chato, een pittig traject, en ’s anderendaags oude 

lavastroom van de Arenal zelf. Daarna rijden we naar het 

nationaal park rondom de vulkaan Rincón de la Vieja

dag 5-7: In het NP Rincón de la Vieja brengen we 

2 dagen al wandelend door temidden van fumarolen, 

heetwaterbronnen en andere vulkanische fenome-

nen. Vervolgens trekken de f lanken van de Tenorio-

vulkaan op en maken een ‘wandeling’ over spectaculaire 

hangbruggen in het nationaal park. 

dag 8-12: We vertrekken richting zuiden. Op dag 8 

overnachten we in Dominical, een klein kustdorp aan 

de Pacific en proeven er van de Caraïbische sfeer. Van-

daar gaat het verder naar het Parque Nacional Corco-

vado. Dit uitgestrekte laaglandregenwoud is één van 

de meest biodiverse gebieden op aarde. We gaan er op 

zoek naar apen, neusbeertjes, toekans, luiaards, pape-

gaaien,… We varen evt. ook naar het kleine Isla del Caño, 

waar je ideaal kan snorkelen en de kleurrijke onderwa-

terwereld leren kennen. 
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29 maart tot 12 april ’12 (15 d.)

Reisnr. 12CR024B Prijs ¤ 2890

1 tot 24 april ’12 (15 d.)

Reisnr. 12CR024 Prijs ¤ 2890

10 tot 25 november ’12 (16 d.)

Reisnr. 12CR225 Prijs ¤ 2890

Niveau: SS à SSS. Wandelingen over afwisselend 

terrein. Interesse voor milieu, fauna en flora is 

wenselijk.

Klimaat: Subtropisch klimaat met warm en vochtig 

weer, zeker aan de kust. Tropische regenbuien zijn 

mogelijk.

Logies: Middenklassehotels (waarvan enkele 

met zwembad) en degelijke, goed uitgeruste en 

onderhouden lodges (met mooie tuin en meestal 

zwembad).

Vervoer: Minibus en boot.

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Kris Lippens (reis 1), Annelies 

Hamerlynck (reis 2) en Marc De Mulder (reis 3), 

allen vertrouwd met Costa Rica.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, logies, de meeste 

maaltijden, transfers zoals voorzien in het 

programma, inkomgelden voor de Nat. Parken 

en reservaten, de AR-begelei ding en de lokale 

gidsen, luchthaven taksen in Europa, BTW.

Niet inbegrepen*: 2 middag- en 5 avondmalen, 

luchthaventaks in San José ($ 26).

Voorschot: 30% van de reissom.

Costa Rica
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Guatemala biedt zowat alles wat ook zijn buurlanden te bieden hebben, maar grootser 
en - vooral - authentieker: de enorme diversiteit aan landschappen, de kleurrijke bevolking 
die afstamt van de Maya’s. Van hen zijn de indrukwekkende tempels die ze honderden jaren 
geleden bouwden. Bovendien hebben we de gelegenheid om één van de meest spectaculaire 
indianenfeesten mee te maken rond Allerheiligen in Todos Santos Cuchumatan. 

Tempels,  
feesten en 
kleuren van 
Guatemalabuitengewoon maken, wel het prachtige beeldhouw-

werk waarmee ze zijn versierd. Via de begraafplaats Las 

Sepulturas en de site Quiriguá (terug in Guatemala) 

gaat het naar de Caraïbische kust, waar we de boot 

nemen naar Livingston. Door zijn geïsoleerde ligging 

heerst hier een unieke ontspannen sfeer, waar de Afri-

kaanse invloeden uit de tijd van de slavernij niet vreemd 

aan zijn. Een prima plek voor een vrije dag (strand, wan-

deling naar de watervallen van Siete Altares)! 

dag 14-19: We verlaten Livingston per boot via de 

spectaculaire canyon van de Río Dulce. De bus pikt ons 

op en brengt ons in enkele uren tot Flores, in het hart 

van de regenwoudprovincie Petén. Per boot varen we 

op dag de Pasión-rivier af en maken een korte jungle-

voettocht tot de ruïnes van Ceibal. Deze meer dan 1000 

jaar oude maya-stad is omringd door dicht regenwoud. 

Na een nachtje in een lodge, ontdekken we het Petex-

batún-meer, ook omgeven door tropisch regenwoud en 

met op de oevers kleine maya-ruïnes. Het vormt de bio-

toop voor talrijke diersoorten, waaronder alligators en 

zoetwaterschildpadden. Nadien bezoeken we de ruïne-

stad Aguateca en de indrukwekkende site van Tikal, die 

terecht tot de mooiste overblijfselen van de mayacul-

tuur behoren. Ze zijn gelegen in het 370 km² grote Tikal 

National Park, dat een enorme diversiteit aan planten 

en dieren huisvest. Op dag 17 overnachten we nog een 

laatste maal in Guatmala City. 

dag 1-5: We vangen de reis aan in Antigua, Guate-

mala’s gemoedelijke hoofdstad uit de koloniale tijd. Dan 

rijden we naar Totonicapán in de westelijke hooglanden 

en logeren er bij indiaanse families die deel uitmaken 

van een project rond verantwoord toerisme. Vanuit 

Quetzaltenango beklimmen de liefhebbers de vulkaan 

Santa María, met boven een onvergetelijk zicht op de 

naburige Santiaguito-vulkaan, die zowat elk half uur 

lava en rook de lucht inblaast. Op dag 5 bezoeken we in 

enkele authentieke dorpjes zoals San Andres Xecul en 

Salcaja en gaan we relaxen in de mooi gelegen warmwa-

terbaden van Fuentes Georginas. 

dag 6-10: Op 1 november maken we in het bergdorp 

Todos Santos Cuchumatan de uitbundige en kleurrijke 

viering van de ‘dia de los muertes’ mee. Via Huehue-

tenango bereiken we het Atitlán-meer, omgeven door 

indrukwekkende vulkanen en met op de oever twaalf 

kleine dorpen. Per boot en tijdens een pittige dagtocht 

bezoeken we er de mooiste van. In Chichicastenango 

gaan we op zondag naar de markt, één van de kleur-

rijkste van Latijns-Amerika, en keren vervolgens weer 

naar het stemmige Antigua terug. Op dag 10 bezoek je 

het interessante La Azotea Centro Cultural of staat er 

voor de sportievelingen een beklimming van de Pacaya-

vulkaan (2250 m) op het programma

dag 11-13: Vroeg vertrek naar Honduras en bezoek 

aan Copán, één van de mooiste maya-sites. Het zijn 

niet de afmetingen van de gebouwen die de site zo 
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27 okt. tot 14 nov. ’12 (19 d.)
Reisnr. 12GT207 Prijs ¤ 2980
Niveau: De wandeling bij Atitlan en op de Pacaya zijn SS. De beklimming van de Santa María is SSS. Soepele ingesteldheid vereist.

Klimaat: Meestal aangenaam overdag (rond 20°) en fris tot koud ’s nachts, kouder rond Todos Santos en warmer in Livingston. Het regenseizoen is grotendeels voorbij.
Vervoer: Binnenlandse vlucht Flores-Guatemala, privé-busje en boot.

Logies: Bij Maya-families in verzorgde woningen (1x), eenvoudig bungalows met gedeeld sanitair in Livingston (2x), junglelodge op dag 15 en elders goede middenklassehotels.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Dirk Verzle, vertrouwd met reizen in Guatemala.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Alles*: Vluchten, logies, maaltijden, begeleiding + lokale gidsen, internationale luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Guatemala
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Mexico is één van die landen met een ongelooflijke variatie in natuur, cultuur, geschiedenis 
en etnische groepen. Laat je betoveren door de charme van de koloniale steden, de afwis-
selende natuur, de talrijke archeologische sites, de eeuwenoude tradities van verschillende 
Indianengemeenschappen, muziek op pleintjes en in bars, lekker eten... Onder begeleiding 
van Murielle, een gepassioneerde Vlaamse die ginder woont, beleef je het échte Mexico 
met zijn vriendelijke mensen, eeuwenoude legendes en kleurrijk volksgeloof. We beleven van 
dichtbij één van de mooiste tradities van Mexico: de feesten rond Allerheiligen. 

De culturele en natuurlijke 
schatkist van 
Centraal-Amerika

dag 11-23: Met de nachtbus komen we aan in San 

Cristóbal de las Casas in Chiapas, de grensstreek met 

Guatemala én thuishaven van onze begeleidster. Zij 

brengt ons dichter bij de lokale bevolking – bestaande 

uit verschillende etnische groepen – bij wie we eten 

en op bezoek gaan. We kuieren rond in het op 2300 m 

hoogte gelegen San Cristobál en bezoeken de bizarre 

kerk van San Juan Chamula. We bezoeken ook een 

lokaal ontwikkelingsproject in een afgelegen India-

nengemeenschap. Op dag 14 verlaten we San Cristobal 

begint de 7-daagse rondrit per minibus door het wilde 

Chiapas. Tijdens korte en lange wandelingen ontdekken 

we hier schitterende panorama’s van bergen, rivieren en 

watervallen. We maken een dagtocht in het regenwoud 

rond Lacanjá, het gebied van de Lacadonische indianen 

die, omwille van hun kennis van het regenwoud, betrok-

ken worden bij het behoud ervan. We eindigen groots, 

in Palenque, het archeologisch complex waarvan de 

monumenten tot de mooiste en fijnst gedecoreerde van 

de gehele Mayacultuur behoren. Op dag 19 keren we per 

nachtbus terug naar Mexico-City, waar we nog tijd heb-

ben voor verder bezoek, met uiteraard de beroemde 

site van Teotihuacan. 

dag 1-4: Miljoenenstad Mexico-City biedt een waaier 

aan oude en nieuwe buurten, musea, pleinen en parken. 

Op dag 3 begeven we ons zuidoostwaarts naar Puebla, 

met prachtige koloniale bouwwerken en smakelijke 

Poblaanse gerechten. In voorstad Cholula bezoeken we 

de grootste piramide van Mexico, waar later een kerk op 

werd gebouwd. Allerheiligen, de dag dat de doden op 

bezoek komen, wordt op bijzondere wijze gevierd in het 

hele land. We maken dit van dichtbij mee.

dag 5-10: Vanuit het barokke Oaxaca trekken we 

naar de Centrale Valleien waar we een stevige wande-

ling maken naar de watervallen en thermale bronnen 

van Hierve Al Agua, waarin het heerlijk baden is. Op 

dag 8 begint een tweedaagse tocht in de Sierra Norte 

de Oaxaca, waar je op een relatief kleine oppervlakte 

een enorme diversiteit aan flora en fauna aantreft. We 

wandelen op grote hoogte (tussen 3200 m en 2000 m) 

en maken kennis met het alledaagse leven in de berg-

dorpjes. We verlaten deze regio met een bezoek aan de 

indrukwekkende site van Monte Albán, ooit de hoofd-

stad der Zapoteken.
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28 okt. tot 19 nov. ’12 (23 d.)

Reisnr. 12MX222 Prijs ¤ 2690

Niveau: SS voor de wandelingen. Een soepele en 

avontuurlijke ingesteldheid is noodzakelijk voor 

een lange rondreis van dit type.

Vervoer: Langeafstandsbussen (comfortabel), 

gecharterde minibus, taxi’s, 2x nachtbus 

(comfortabel, met verstelbare zetels). 

Klimaat: Warm en vochtig tijdens het grootste 

deel van de trekking in Chiapas. Hoe verder het 

binnenland in en hoe hoger, hoe koeler en droger. 

Deze reis valt buiten het regenseizoen, wat echter 

geen sluitende garantie is voor 100% droog weer. 

Logies: Kleinschalige hotels (11x), nachtbus (2x) en 

8x in ‘cabañas’ (lodges of bungalows; geen slaapzak 

nodig). 

Bagage: Beperkte bagage (kledij & toiletgerief) op 

dagen 8-9; elders enkel dagrugzak.

Begeleiding: Murielle Coppin, een Vlaamse die ter 

plaatse woont.

Deelnemers: Min. 7 – max. 13.

Inbegrepen: Alles*: vluchten, logies, maaltijden, 

transfers, begeleiding + lokale gidsen, 

luchthaventaksen, BTW.

Voorschot: 30% van de reissom.

Mexico
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Hoewel de natuur er op vele plaatsen schitterend is en je er mooie wandelingen kan maken, 
zal je op Cuba vooral betoverd raken door de charme van de bevolking, de vervallen gran-
deur van oude koloniale steden, het zwoele klimaat – dit alles overgoten met een glaasje 
rum en op het ritme van de onweerstaanbare salsa. We verkennen Cuba van Viñales in het 
westen tot Baracoa in het oosten. 

La vida Cubana

tro tijdens de revolutie. Dan trekken we een heel eind 

verder, naar het veelbesproken en -bezongen Guantá-

namo, de meest oostelijke provincie. In het eigenzin-

nige Santiago de Cuba, de tweede grootste stad, hangt 

een opwindend Caraïbisch sfeertje. Vanuit het oude 

stadscentrum met zijn soms erg steile straatjes, heb je 

een prachtig zicht op de haven en de opeengepakte hui-

zenmassa aldaar, en op het intense groen van de omrin-

gende Sierra Maestra. 

dag 11-18: Baracoa is schitterend gelegen op een 

klein schiereiland. Hier maken we een wandeling op 

de nabijgelegen tafelberg El Yunque die als een baken 

oprijst uit het dichte regenwoud. Op dag 14 draaien we 

terug naar het westen en is Holguin onze laatste uitvals-

basis. Het is een prettig stadje met enkele fraaie parken 

en in de buurt – naar men zegt – de mooiste stranden 

van Cuba. Op dag 16 ondernemen we de lange rit terug 

naar Havana. 

dag 1-4: We komen aan in en bezoeken Havana, 

een stad met een onwaarschijnlijke mengelmoes van 

koloniale pracht, opzwepende muziek, welgemeende 

hartelijkheid en bittere armoede. Dan rijden we zuid-

westwaarts naar de lieflijke Viñales-vallei, één van de 

mooiste valleien van de Sierra de los Organos waar de 

beste Cubaanse tabak wordt geteeld. We bezoeken een 

tabaksboer en wandelen in dit groene gebied met zijn 

typische ‘mogotes’, bijzondere karstformaties die als 

reusachtige groene bulten in het landschap verspreid 

liggen. 

dag 5-8: Nu rijden we oostwaarts naar Santa Clara, 

de stad waar Che Guevara de beslissende slag voor de 

zege van de revolutie behaalde, en maken een wande-

ling in en rond het stadje. Verder naar Trinidad, één van 

de mooiste koloniale steden van Latijns-Amerika en een 

belangrijk muzikaal centrum. We genieten volop van de 

Caraïbische levensstijl, het strand en de salsa, en gaan 

wandelen in de Valle de los Ingenios. We rijden verder 

oostwaarts naar de derde stad van Cuba, het nostalgi-

sche Camagüey, dat we bezoeken per ‘bicitaxi’. 

dag 9-10: In Bayamo, hoofdplaats van Cuba’s meest 

zuidelijke provincie, zijn we aanbeland in een stukje 

Cuba dat weinig door toeristen wordt bezocht. Noch-

tans zitten we hier in een prachtig en ongerept gebied: 

de Sierra Maestra, het hoogste Cubaans gebergte. Van-

uit het dorp Santo Domingo maken een wandeling naar 

de Comandancia de la Plata, het hoofdkwartier van Cas-

In de kerstvakantie bieden  
wij een 16-daagse reis aan  

die zich beperkt tot  
de westelijke helft van Cuba.  

Meer info vind je op  
www.andersreizen.be/12CU235.
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4 tot 21 augustus ’12 (18 d.)
Reisnr. 12CU133 Prijs ¤ 2730

22 dec. ’12 tot 6 januari ’13 (16 d.)
Reisnr. 12CU235 Prijs bekend 2012
Niveau: S voor de reis als geheel. Enkele wandelingen neigen naar SS. Flexibiliteit en relativeringsvermogen zijn vereist om te reizen in Cuba. 

Klimaat: Regenseizoen. Warm en vochtig subtropisch klimaat.
Vervoer: Minibus.
Logies: ‘Casas particulares’, de Cubaanse bed & breakfast, telkens verspreid over verschillende ‘casas’ in 2 à 3-persoonskamers. 

Bagage: Enkel dagrugzakje.
Begeleiding: Cubakenner Toni De Simone.Deelnemers: Min. 7 – max. 13. 

Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, meeste maaltijden, transfers, begeleiding + gids, luchthaventaks buiten Cuba, BTW.

Niet inbegrepen*: 2 middagmalen, inkomgelden (ca. ¤ 120), luchthaventaks in Cuba (¤ 18,50), toeristenkaart (¤ 26).
Voorschot: 30% van de reissom.

Cuba
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In het immens berggebied van de Canadese Rocky Mountains liggen de nationale parken 
van Banff, Jasper, Mt. Robson, Mt. Revelstoke, Glacier en Yoho. Met onze minibusjes rijden 
we door deze 6 schitterende natuurgebieden en maken er korte en lange wandelingen naar 
de mooiste uitzichtpunten. 

Gletsjers en watervallen  
in de Rocky Mountains

Mount Revelstoke NP. Tijdens een dagwandeling ont-

dekken we zijn frisgeurende wouden en zijn uitgestrek-

te, met massa’s wilde bloemen begroeide hoogvlakten. 

dag 12-14: Het hooggelegen Glacier NP is één van 

de dichtst begletsjerde gebieden ter wereld en maakt 

deel uit van de Columbia Mountains, gekenmerkt door 

steile bergen en diepe, nauwe valleien. Tijdens de twee 

dagwandelingen die we hier maken komen we misschien 

wel een bergkariboe tegen. 

dag 15-16: Vervolgens reizen we naar Yoho NP. Het 

is het laatste park van onze tocht, met de hoogste 

watervallen en de grootste gletsjervlakte van Canada. 

We wandelen naar Emerald Lake, waar de liefhebbers 

kunnen kanovaren, langs de Iceline Trail en naar de Twin 

Falls. 

dag 17-20: Het smaragdgroene Lake Louise, ‘the 

jewel of the Rockies’, is ongetwijfeld één van de mooi-

ste bergmeren van Noord-Amerika, in een kader van 

besneeuwde bergtoppen. We wandelen naar Château 

Lake Louise, de Victoria-gletsjer en Moraine Lake. Voor 

we terugkeren naar Banff en Calgary, kunnen de lief-

hebbers nog een stevige wandeling maken naar de uit-

zichtsberg Fairview Mountain.

dag 1-6: Vanuit Calgary rijden we naar Banff; na 

een bezoek en een wandeling in de omgeving begeven 

we ons naar Banff National Park (NP), het oudste en 

bekendste van Canada’s Nationale Parken. We wande-

len naar de Johnston Canyon, een prachtige kloof met 

dito kampeerplaats. Achtereenvolgens maken we dag-

wandelingen naar Agnes Lake en de Plain of the Six Gla-

ciers, in de nauwelijks bezochte omgeving van Mosquito 

Creek, naar Parker Ridge, waar we een prachtig zicht 

hebben op de gletsjers, en naar Helen Lake. Op de grens 

van het NP bevindt zich het Columbia Icefield, waarvan 

de bekende, 6 km-lange Athabasca-gletsjer deel uit-

maakt. Onder leiding van een plaatselijke gids kunnen 

de liefhebbers hier een gletsjerwandeling maken.

dag 7-8: Na Banff komt Jasper NP aan de beurt, het 

grootste van de Canadese parken. We wandelen naar 

Mt. Edith Cavell en de Cavell Meadows en ’s anderen-

daags gaat het van Maligne Lake naar de Opal Hills en 

door de Maligne Canyon.

dag 9-11: Mount Robson is met zijn 3954 m de hoog-

ste berg van de Rocky Mountains. We maken op dag 9 

een wandeling aan de voet van deze berg, in het gelijk-

namige NP. Een lange rit brengt ons vervolgens naar 
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8 tot 27 juli ’12 (20 d.)

Reisnr. 12CA097 Prijs ¤ 3490

2 tot 21 september ’12 (20 d.)

Reisnr. 12CA150 Prijs ¤ 3090

Niveau: SS à SSS. Twee wandelingen (Athabasca-

gletsjer en Robson NP) zijn SSS.

Klimaat: Mooi en meestal standvastig. ’s Nachts 

koud in de bergen. Regen mogelijk. 

Vervoer: Twee minibusjes. Eentje wordt bestuurd 

door de begeleid(st)er en eentje door deelnemers 

die zich hiervoor kandidaat stellen (gelieve dit bij 

inschrijving te melden). Het is aangenaam rijden op 

de Canadese wegen.

Logies: Comfortabele hostels met 

vierpersoonskamers en gemeenschappelijk sanitair 

(4x), motel (2x) en elders tenten op kampplaatsen 

(met meer of minder faciliteiten).

Bagage: Enkel dagrugzakje.

Begeleiding: Kris Lippens (reis 1) die de reis al 

begeleid heeft.

Deelnemers: Min. 6 – max. 9. 

Kennismakingsbijeenkomst.

Inbegrepen: Vluchten, logies, transfers per 

minibus, maaltijden vanaf ontbijt dag 2 t.e.m. 

lunch dag 19, inkomgelden nationale parken, 

gebruik tenten en kampeermateriaal, begeleiding, 

luchthaventaksen, BTW.

Niet inbegrepen*: overige maaltijden, evt. 

extra-activiteiten: gletsjerwandeling (ca. C$ 45), 

kanotocht Maligne Lake.

Voorschot: 30% van de reissom.

Canada
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Alaska is de grootste Amerikaanse staat en de dunstbevolkte, wat uiteraard alles te maken 
heeft met het feit dat 2/3de van het land beschermd natuurgebied is. In de loop van deze 
reis wisselen de landschappen voortdurend: van uitgestrekte naaldbossen in het zuiden tot 
arctische toendra in het noorden, aangevuld met spectaculaire fjordenlandschappen. We 
bezoeken diverse nationale parken, maar de natuur buiten de nationale parken is vaak even 
overweldigend. 

Alaska, ‘the last frontier’

repte valleien, canyons en bergflanken, bewoond door 

enkele exemplaren van de rijke Alaskaanse dierenpo-

pulatie: elanden, kariboes, berggeiten, bevers, wolven, 

bruine en zwarte beren.

dag 12-17: Over de ‘Denali Highway’ rijden we 

dwars door de uitgestrekte toendragebieden van het 

Alaskaanse binnenland en de uitlopers van de Alaska 

Range naar Denali National Park. Het is een lange rit, 

maar allesbehalve vervelend omwille van de prach-

tige en afwisselende landschappen die je te zien krijgt 

en omdat we onderweg een wandeling maken en een 

kanotocht mogelijk is. Op dag 14 bereiken we dan het 

subarctische Denali NP. Hier strekt zich het Chingmit-

gebergte uit, waarvan de hoogste top Mount Mc Kinley 

is, die door de Inuit ‘Denali’ (of ‘Grote’) genoemd wordt 

en met zijn 6193 m de hoogste berg van Noord-Amerika 

is. Van op de camping maken we dagwandelingen (en 

evt. een rafting) in de bergen en op de toendra en zien 

we wellicht zwartstaartherten en talloze vogelsoorten, 

waaronder de indrukwekkende Amerikaanse arend, en 

de ons reeds bekende elanden en kariboes. 

dag 18-20: Via Hatchers Pass, waar we een mooie 

afscheidswandeling maken, en een evt. bezoek aan 

Independence Mine State park, keren we terug naar 

Anchorage en naar huis. 

dag 1-8: Vanuit Anchorage, waar zowat de helft van 

de inwoners van Alaska leeft, begeven we ons naar het 

Kenai-schiereiland, een prachtig stuk natuur dat ook 

wel ‘mini-Alaska’ wordt genoemd, omdat je hier alle 

fysieke en geografische kenmerken aantreft die typisch 

zijn voor Alaska. Hoewel druk bezocht in de zomer, zijn 

wandelingen langs de mooie ‘hiking trails’ een must. 

Vanuit het kleurrijke vissersdorp Homer steken we 

Kachemak Bay over naar het ronduit idyllische Halibut 

Cove, enkel over water te bereiken en daardoor weinig 

bezocht én ongerept. Hier maken we op dag 4 en 5 

prachtige wandelingen door uitgestrekte bossen, langs 

rimpelloze meren, rivieren vol zalm en mooie wandelpa-

den. We steken op dag 6 weer over naar Homer en rijden 

verder naar het Kenai-schiereiland, voor de wandelin-

gen naar Lost Lake en Harding Icefield. Facultatief kan je 

de schitterende Kenaifjord-excursie doen. 

dag 9-11: In Whittier nemen we de veerboot en 

steken we in een dagvullende tocht de Prince William 

Sound over naar havenstad Valdez. Onderweg hebben 

we prachtige zichten op de fjordenkust en de in zee 

afkalvende gletsjers en bestaat de kans om een bultrug 

of een orka te zien. Het Wrangell-St. Elias National Park 

is echte uitdaging voor avonturiers en een wildernis in 

de ware zin van het woord: ijsvelden en gletsjers, onge-
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7 tot 28 juli ’12 (22 d.)
Reisnr. 12US095 Prijs ¤ 4590
Niveau: SS. Enkele (facultatieve) dagwandelingen neigen naar SSS. Dagtrajecten van gemiddeld 4 tot 6, af en toe 7 u. De hoogteverschillen zijn meestal beperkt en de paden doorgaans goed begaanbaar. Het zelf koken en de soms lange verplaatsingen vereisen een soepele ingesteldheid.Klimaat: Gemiddelde dagtemperatuur 16°, maar alle weertypes mogelijk.

Logies: Motels (3x), blokhutten (3x), elders tenten op eenvoudige kampplaatsen.
Vervoer: Twee minibusjes. Eentje wordt bestuurd door de begeleider en eentje door deelnemers die zich hiervoor kandidaat stellen (gelieve dit bij inschrijving te melden). Het is aangenaam rijden op de Alaskaanse wegen.

Begeleiding: Jago Mulder, die deze reis al begeleidde.
Bagage: Enkel dagrugzakje.
Deelnemers: Min. 7 – max. 9. 
Kennismakingsbijeenkomst.
Inbegrepen: Vluchten, transfers, logies, maaltijden in Alaska, inkomgelden nationale parken, begeleiding, luchthaventaksen, BTW.Niet inbegrepen*: Optionele activiteiten (Kenaifjord-excursie, scenic flight, kano, rafting, mijnbezoek).

Voorschot: 30% van de reissom.

Verenigde Staten
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OUTDOOR EN TREKKING

Naamsesteenweg 111

3001 Heverlee

Tel.: 016 23 07 72
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Tel.: 011 23 44 88

Oude Gentbaan 255 
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www.trek-king.be 
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Gear for Adventure 

Oude Gentbaan 255 
9300 Aalst 
 

tel: 053 705 222 
www.trek-king.be 

 Gear for Adventure 

 
-10 % op vertoon bestelbon  Anders Reizen  

Volg GR op de voet
met de elektronische nieuwsbrief

Recht in je mailbox: elke maand de meest actuele info over GR en LF, over nieuwe routes en publicaties.  
En laat je verrassen met leuke tips en interessante voordelen.
Surf naar www.groteroutepaden.be en schrijf je in.

291911_GR_4_aug.indd   54 15/12/11   11:21
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Tips voor een goede reisuitrusting
We geven je graag een aantal tips zodat je je optimaal kan voorbereiden op je reis. Voor ver-
trek ontvang je van ons nog een uitrustingslijst voor jouw specifieke reis. Handig om weten: 
Anders Reizen zorgt voor een EHBO-kit op alle reizen; voor tweepersoons-koepeltenten en 
kookgerei op kampeerreizen; voor klimmateriaal, stijgijzers, sneeuwschoenen, enz. op som-
mige speciale reizen. Wanneer wij andere specifieke uitrusting ter beschikking stellen, staat 
dit duidelijk bij de betrokken reis vermeld.

ScHoeNeN
Als iéts belangrijk is bij wandelreizen, dan zijn het uiter

aard de schoenen! Voor elk type van voettocht of terrein 

bestaat er een aangepaste schoen. Raad van een specia

list is dan ook aangewezen. Voor de meeste van onze 

wandelreizen – op vlak terrein of in middelgebergte – 

volstaan halfhoge wandelschoenen; voor meerdaagse 

trekkings in gebergte zijn hoge trekkingschoenen aan

gewezen; voor sommige hooggebergtereizen en voor 

alpinismereizen zijn doorgaans (half )stijgijzervaste 

bergschoenen met aangepast profiel nodig. Getten 

(waterdichte onderbeenbeschermers) of waadlaarzen 

(waterdichte overschoenen) komen van pas bij nat weer 

of drassig terrein. Voor jungle en woestijn bestaan lage 

of halfhoge gazen schoenen met geventileerd voetbed. 

En dan zijn er de stapsandalen met stevige stapzool en 

stabiele voetfixatie d.m.v. velcroriemen, niet te verwar

ren met watersandalen.

Naast goede schoenen is ook verzorging belangrijk. 

Probeer steeds je voeten droog te houden dmv. bv. het 

gebruik van talk, en voorkom blaren met blaarpleisters 

of verzorgende voetcrème.

KouSeN
De moderne wandel en trekkingkous is gemaakt uit 

een mengsel van wol en acryl en kies je in functie van 

het klimaat (hoe warmer, hoe meer acryl; hoe kouder, 

hoe meer wol) en het type schoen (hoe soepeler de 

schoen, hoe dunner de kous; hoe stugger de schoen, 

hoe dikker de kous). Deze kousen zorgen voor goed 

vochttransport, isolatie en loopcomfort en drogen snel.

Kledij
Je kleedt je best in lagen: een eerste laag bestaande uit 

sneldrogend en huidvriendelijk materiaal, vervolgens 

een warme, lichte en sneldrogende tussenlaag, en ten

slotte een buitenste laag als bescherming tegen wind 

en regen. Naargelang het bezochte klimaat, beperk je 

je tot één of meerdere van die lagen, of draag je ze alle

maal. Wat de buitenste laag betreft is een jasje van het 

type KWay zeker niet waterdicht en ademend genoeg 

en dus slechts beperkt bruikbaar. Een jas moet bescher

men tegen wind en alle vormen van neerslag en tegelijk 

ook ademend zijn.

RugzaK of ReiSTaS
Op sommige comfortabele reizen volstaat een klassieke 

reistas. Op reizen waarop de bagage steeds gedragen 

wordt door lastdieren of dragers, is een soepele reistas 

in licht nylon of stevig textiel (cordura) meer geschikt. 

Bij reizen waarbij je voor kleine afstanden (van hotel 

naar bushalte bv.) je eigen bagage moet dragen, is een 

reisrugzak het meest aangewezen. Deze heeft een 

volume van 60 à 70 liter en een ritsflap waarmee het 

draagsysteem kan worden verborgen, zodat het niet 

wordt beschadigd tijdens transport. Bij trekkings waar

bij alle uitrusting moet gedragen worden (ook tent en 

slaapzak) is een trekkingrugzak met een volume tussen 

70 en 100 liter ideaal. Bij trektochten van hut tot hut is 

een huttentochtenrugzak van 50 liter voldoende.

De dagrugzak tenslotte – 15 à 25 of 25 à 30 liter – moet 

alles kunnen bevatten wat je op een daguitstap nodig 

hebt. Ook dagrugzakken moeten goed passen en 

naarmate de inhoud vergroot, moet het draagsysteem 

(heupgordel, binnenframe en schouderriemen) beter 

van kwaliteit zijn.

WaNdelSToKKeN
Wandelstokken zijn zeker niet nodig op onze reizen 

maar kunnen handig zijn. Bij doelgericht gebruik geven 

ze je een grotere veiligheid en extra steun. Voor berg

wandelaars met acute of chronische gewrichtsschade 

zijn ze een hulpmiddel vermits ze het beklimmen van 

steile hellingen vergemakkelijken en de beenspieren 

bij het dalen ontlasten. Zorg wel dat je altijd 2 stokken 

gebruikt, zo dicht mogelijk naast je lichaam neerzet, 

met voldoende steun voor de handen en perfect op je 

lichaamslengte afgesteld. 

SlaapzaK
Kwaliteiten van een goede slaapzak zijn: warmte, licht

heid, samendrukbaarheid, vochtbestendigheid en 

duurzaamheid. Er bestaan donzen en synthetische 

slaapzakken voor een temperatuurbereik tot 50° en 

met een gewicht van 1 tot 3 kg. Elke slaapzak heeft een 

comfortbereik van ongeveer 20° (b.v. van 5° tot +15°); 

wanneer de te trotseren nachttemperatuur daartussen 

ligt, zit je goed. Valt het er buiten, dan heb je het te 

koud of te warm. Bedenk wel dat koud of warm voor jou 

persoonlijk is en afhangt van je geslacht, de ondergrond 

waarop je slaapt, je gezondheid... De juiste keuze is dus 

belangrijk! Goede donzen slaapzakken (met min. 90% 

ganzendons en max. 10% donsveertjes) zijn warm en 

behaaglijk, licht, samendrukbaar en duurzaam. Goede 

synthetische slaapzakken zijn goedkoper en vochtbe

stendiger maar tevens zwaarder, minder samendrukbaar 

en minder duurzaam. Let ook op de kwaliteit van de rit

sen, de tochtslurf langs de rits en of er geen doorgestik

te naden zijn. Tenslotte vormt een lakenzak in warme 

gebieden en bij evt. overnachting in zeer eenvoudige 

hotelletjes of berghutten een onmisbaar alternatief. Hij 

is bovendien gemakkelijk wasbaar en houdt de slaapzak 

zelf proper.

SlaapmaTje
Kwaliteiten zijn hier: isolatiewaarde, comfort, lichtheid, 

compactheid en duurzaamheid. Er bestaan: schuim

rubberen of ‘eierdop’matten (zwaar en volumineus), 

gesloten celschuimmatjes in evazote (goed isolerend, 

duurzaam, licht, goedkoop maar hard,) en zelfopblazen

de matjes in open celschuim (beste kwaliteit, met anti

slip slaapkant maar ook duurder). Voor je slaapcomfort 

en veiligheid is een muskietengaas op sommige reizen 

erg nuttig. Kies voor maasgrootte 196 (of meer), evt. 

geïmpregneerd met permetrine, met ruime ophanging.
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Anders Reizen werd in 1983 opgericht vanuit een liefde voor wandelreizen en de wens om 
andere wandelaars te laten meegenieten van de schoonheid van een land. Bij de start was er 
reeds aandacht voor 'verantwoord' of 'duurzaam' toerisme en deze aandacht is ondertussen 
enkel vergroot. Dit houdt in dat wij de negatieve gevolgen van onze buitenlandse aanwezig-
heid maximaal beperken, zowel op ecologisch, economisch als sociaal vlak.

duurzaam reizen

ecologiScH
Voor vele toeristen blijft respect voor het milieu helaas 

beperkt tot bijvoorbeeld het niet wegwerpen van afval 

in de vrije natuur. Vaak zijn ze er zich niet van bewust 

dat alleen al hun aanwezigheid een ernstige bedreiging 

vormt voor dit milieu, b.v. doordat ze massaal beslag 

leggen op schaarse middelen als water en brandstof. Als 

bewuste reiziger of organisatie kan je alvast een kleine 

stap in de goede richting zetten door erop te letten dat 

met schaarse middelen zo zuinig mogelijk wordt omge

sprongen. Zo ziet Anders Reizen erop toe dat in bos

arme gebieden geen brandstof uit de lokale omgeving 

wordt geput, dat het verversen van bed en badlinnen 

binnen redelijke perken blijft, enz.

ecoNomiScH
Vaak is de toeristische infrastructuur in handen van 

kapitaalsgroepen van buiten het betrokken land. Op 

die manier stroomt het overgrote deel van de opbreng

sten uit toerisme meteen weer naar het buitenland, 

terwijl de plaatselijke bevolking met de nadelige gevol

gen achterblijft. Anders Reizen ziet erop toe dat de 

opbrengst van ons verblijf zoveel mogelijk ten goede 

komt van de plaatselijke bevolking: gebruik van klein

schalige familiehotels, lokale restaurants, ter plaatse 

aangekocht voedsel, samenwerking met lokale, zelf

standige vervoerders, enz.

Sociaal
Contact met de plaatselijke bevolking kan interessant 

en verrijkend zijn, maar betekent ook dat Westerse 

gedragspatronen in de bezochte gemeenschappen 

geïntroduceerd worden. Deze invloeden kunnen 

positief zijn, maar soms brengen ze ook ongevraagde, 

negatieve effecten teweeg. Bij interactie met de lokale 

bevolking ben je dus best op de hoogte van de lokale 

gebruiken, kledij etc, en stem je best je gedrag hierop 

af. In de landinfo kan je hier nuttige informatie over 

terugvinden. 

maak van je vliegtuigzetel een groene zetel!

Vliegen veroorzaakt de uitstoot van schadelijke gassen als CO2 en methaan. De opbouw van deze gassen werkt als een deken 

rond de aarde waardoor de warmte niet weg kan. Dit heeft klimaatverandering tot gevolg. CO2, het belangrijkste broeikasgas, 

wordt op natuurlijke wijze uit de lucht gefilterd door bomen en planten. Greenseat zet duurzame energieprojecten op om 

de uitstoot van gassen te reduceren en organiseert de aanplant en bescherming van bossen wereldwijd. Als vliegtuigreiziger kan je een bijdrage leveren ter onder

steuning van een specifiek Greenseatproject dat Joker 

en Anders Reizen uitkozen: het Compost Project Egypt. 

Dit project heeft als doel de productie van methaangas 

te minimaliseren via het composteren van afval. Dankzij 

het project worden niet enkel de uitstoot van broeikas

gassen verminderd maar verbetert de productiviteit van 

de woestijnondergrond, de kwaliteit van het water, wor

den mensen te werk gesteld en worden de opbrengsten 

plaatselijk geïnvesteerd in duurzame projecten zoals 

scholen. Meer info over dit project vind je op onze site. 

Wanneer je een reis met een vlucht boekt kan je aange

ven of je vrijwillig je vlucht wilt compenseren. De grootte 

van de bijdrage is afhankelijk van de gevlogen afstand en 

vind je op nevenstaande wereldkaart. 

HeT goede vooRbeeld
Onze begeleiders spelen tijdens de reis een zeer belang

rijke rol. Voor elke reis zoeken zij naar middelen en idee

en om de negatieve gevolgen van het reizen te beper

ken. Ook als deelnemer kan je je steentje bijdragen. Bij 

de reisinfo die je vóór je vertrek ontvangt, zit alvast een 

aantal tips over de bijdrage die je als individu kan leve

ren om alvast een stap in de goede richting te zetten.
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BASE CAMP
Bevelsesteenweg 42

2560 Nijlen
03 481 76 76

www.basecamp.be

SINDS MEER DAN 30 JAAR
EXPERTEN IN OUTDOOR-UITRUSTING

10 % korting
op vertoon van boekingsbewijs
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FREDRIK SCHENHOLM

Bergans of Norway has contributed to set the standard for the world’s 
most advanced outdoor equipment since 1908.

www.bergans.com

Gaustatoppen Jacket Imingen Pants Skarstind 40 l
Technical shell jacket made from next generation 
waterproof Dermizax™ with an extremely high 
wicking ability. Low weight and low packing 
volume.

Lightweight leisure trousers in a comfortable 
strech material that is quick drying and boasts a 
high wicking ability.

Light and comfortable hiking rucksack with added 
ventilation for your back. Functional compression 
system that can be placed as needed. Plenty of 
pockets and attachment points.
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art. 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de contracten 
tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 
16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het Contract tot 
Reisorganisatie en Reisbemiddeling (Reiscontractenwet).

art. 2: promotie en aanbod
1/ De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de bro
chure heeft uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afslui
ten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk 
akkoord tussen de partijen bij het contract.
2/ De reisorganisator kan een bepaald aanbod of een deel ervan tijde
lijk of blijvend schrappen.

art. 3: informatie vanwege reisorganisator  
en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of bemiddelaar zijn verplicht:
1/ Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemidde
ling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de for
maliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis en het 
verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten 
zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van nietBelgische nationa
liteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke 
formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings  
en/of bijstandsverzekering.
c) De algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de con
tracten.
2/ Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende 
inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien 
mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon, faxnummer en/of emailadres van het
zij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of 
bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moei
lijkheden 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 in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet 
van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

art. 4: informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar 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 bemiddelaar, mogen 
die kosten in rekening worden gebracht.

art. 5: Totstandkomen van het contract
1/ Bij het boeken van een reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator 
ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen con
form de wet.
2/ Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de 
reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende 
bemiddelaar, 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 onderteke
ning van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis 
niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terug
betaling van alle betaalde bedragen.

art. 6: prijs van de reis
1/ De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, 
tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de bere
keningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een 
wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzi
gingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2/ De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden ver
hoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek vooraf
gaan.
3/ Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger 
het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger 
recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de 
reisorganisator heeft betaald.

art. 7: betaling van de reissom
1/ Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, 
bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte 
van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden 
bepaald. 
2/ Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat 
het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal 
de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeen
komst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten 
laste van de reiziger. 

Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, 
betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de ver
trekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schrif
telijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

art. 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 con
tract tot reisorganisatie. 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 gehou
den tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de 
overdracht.

art. 9: andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisa
tor en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden 
veroorzaakt.

art. 10: Wijzigingen door de organisator vóór de afreis
1/ Indien, vóór de aanvang van de reis, een 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 reisorganisa
tor 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 aan
gebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden mee
gedeeld.
4/ Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vra
gen van artikel 11.

art. 11: verbreking door de organisator 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 omstandig
heid, 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 terug
betalen;
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 nietuitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal rei
zigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, 
niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde 
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 
onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene 
die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgs
maatregelen niet konden worden vermeden.

art. 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 uitge
voerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger 
passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de 
voortzetting van de reis.
2/ Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk 
verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit 
verschil.
3/ Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze 
alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisor
ganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen 
dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend 
geval, de reiziger schadeloos stellen.

art. 13: verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbre
ken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe 
te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisa
tor en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schade
vergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de 
prijs van de reis bedragen.

art. 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 verplichtin
gen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf 
dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd 
het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van dien
sten aan te spreken.
2/ De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aange
stelden 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 
reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aan
sprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uit
gesloten of beperkt.
4/ Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voor
ziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke 
schade en de vergoeding van de derving van reisgenot samen beperkt 
tot tweemaal de reissom.
5/ Voor het overige zijn art. 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet 
van toepassing.

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

art. 16: Klachtenregeling
1/ Vóór de afreis: in dien een reiziger een klacht heeft vóór de afreis 
moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ont
vangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of organisator.
2/ Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract 
moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en 
bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden 
gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een 
vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger 
van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten 
slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3/ Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of 
kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet 
hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reis
bemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven 
of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

art. 17: verzoeningsprocedure
1/ Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een min
nelijke 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 secre
tariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen 
vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen die
nen 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 (gezamen
lijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke 
partij een bedrag van ¤ 50 heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure 
opgestart worden. 
4/ Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige pro
cedure, 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 
overeenkomst vastgelegd worden. 
Secretariaat van de ‘Cel verzoening’: 
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. 
Email: verzoening.gr@skynet.be

art. 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 Geschillen
commissie Reizen. 
2/ Voor geëiste bedragen vanaf ¤ 1250, beschikt iedere verwerende 
partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende 
partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te 
weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden 
aanhangig gemaakt. Onder de ¤ 1250  staat de mogelijkheid om de 
arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 
3/ Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenregle
ment, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 
4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel 
vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke 
regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kun
nen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 
4/ Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig 
het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uit
spraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de 
Geschillencommissie Reizen:
Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel. 
Email: clv.gr@skynet.be
 

algemene Reisvoorwaarden
van de Geschillencommissie Reizen vzw



193

minimum leeftijd op het tijdstip van deelname
1/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als mini
mum leeftijd voor deelname aan groepsreizen (uitgezonderd gezinsva
kanties en jongerenreizen) 18 jaar, of 16 jaar indien vergezeld van een 
volwassene.
2/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als mini
mum leeftijd voor deelname aan gezinsvakanties in groep deze vermeld 
bij de betreffende reis.
3/ Behoudens voorafgaand akkoord van Anders Reizen geldt als leeftijd 
voor deelname aan jongerenreizen in groep minimum 18 jaar en maxi
mum 34 jaar.

inschrijving en betaling
4/ De inschrijving gebeurt door het insturen van het volledig ingevulde 
en ondertekende inschrijvingsformulier + betaling van het bij de reis 
vermelde voorschot. 
Bij boeking via telefoon of email/internet, ontvangt u meteen na de 
reservatie een bestelbon. Het dubbel van deze bestelbon zendt u per 
kerende ondertekend aan ons terug; tegelijkertijd maakt u het voor
schot over. 
Zodra wij uw inschrijvingsformulier/bestelbon en voorschot ontvan
gen hebben, sturen wij een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. 
Hierop staat het nog te vereffenen saldo vermeld, dat u ten laatste 
1 maand voor uw vertrek dient te betalen.
5/ Ingeval van betaling met kredietkaart, geldt een transactiekost van 
10 euro per transactie.
6/ Wanneer zich voor een reisbestemming meer kandidaten aanmel
den dan er plaats is, zal de waardedatum van de bank het criterium zijn, 
niet de datum vermeld op het inschrijvingsformulier.

prijzen
7/ De prijzen in deze brochure werden berekend op basis van de tarie
ven, brandstofprijzen en wisselkoersen die op 8/12/11 van toepassing 
waren. De volgende posten zijn nooit in de prijs inbegrepen: de vrije 
reisverzekering (evt. de verplichte alpinismeverzekering), de visum
kosten, evt. luchthaventaksen die in het buitenland dienen betaald te 
worden, het toegangsgeld voor musea en bezienswaardigheden (tenzij 
anders vermeld bij de reis) en alle uitgaven met een persoonlijk karak
ter, zoals de dranken bij het middag en avondmaal, fooien, medische 
kosten, e.d. Op de eerste reisdag is enkel het avondmaal inbegrepen en 
op de laatste reisdag enkel het ontbijt. Ingeval van vluchtoverstap met 
langdurige wachttijd is in de prijs geen overnachting noch maaltijd op 
de plaats van overstap inbegrepen. 
8/ Bij reizen met vlucht zit de luchthaventaks van de vertrekplaats 
steeds in de prijs van het pakket. 
9/ Bij aankoop van een los vervoersbiljet via Anders Reizen bedragen 
de reservatiekosten 30 euro per persoon plus evt. verzendingskosten.
10/ Wanneer de reiziger een wijziging van een in de reissom inbegrepen 
heen en/of terugvervoer wenst, geldt een dossierkost van 25 euro per 
persoon plus de evt. meerprijs van het ticket en evt. verzendingskosten.

Reisduur en programma
11/ De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute 
en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.
12/ Vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger houdt er in 
alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de 
reis kunnen wijzigen.
13/ Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reis
duur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeelte
lijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en 
aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet méér dan 36 uur afwijken 
van het oorspronkelijke tijdstip.
14/ Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd 
en plaats. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet (tijdig) aanslui
ten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten dien
sten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, worden 
niet terugbetaald.
15/ De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de voorziene 
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.

aard van de reis
16/ De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het 
avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horende moge
lijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten 
gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
17/ Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust 
te zijn van sommige risico’s en/of gebrekkige of bijna onbestaande 
medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. 
De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de 
reisorganisator of de lokale uitvoerders.

annulering en wijziging door de reiziger
18/ Elke annulering of aanvraag tot wijziging dient schriftelijk gemeld 
te worden aan de reisorganisator.
19/ Bij annulering worden door de reisorganisator de volgende kosten 
aangerekend (telkens met een minimum van ¤ 100 per persoon):

 – meer dan 8 weken voor het vertrek: 10% van de reissom
 – 8 weken tem. 29 dagen voor het vertrek: 30% van de reissom
 – 28 tem. 15 dagen voor het vertrek: 50% van de reissom
 – 14 tem. 8 dagen voor het vertrek: 75% van de reissom
 – vanaf 7 dagen voor het vertrek of bij nietaanmelding op de plaats 

van vertrek of afspraak: 100% van de reissom.
Deze annuleringskosten moeten in ieder geval en onmiddellijk aan 
de reisorganisator betaald worden, zelfs in geval van annulering door 
toeval of overmacht en ook indien u beschikt over een annuleringsver
zekering (zie Reisverzekering op blz. 102).
20/ Vóór de aanvang van de reis kan de reiziger zijn reis overdragen aan 
een derde, mits hij en/of de overnemer de totaalprijs van de reis en de 
extra kosten van de overdracht betalen:

 – tot 6 weken voor het vertrek: ¤ 50 + evt. extra kosten wijziging 
vervoer

 – vanaf 6 weken voor het vertrek: ¤ 100 + evt. extra kosten wijziging 
vervoer

Andere wijzigingen als veranderen van datum of reisbestemming aan
vaarden we in de mate van het mogelijke en mits betaling van onder
staande wijzigingskosten:

 – meer dan 8 weken voor het vertrek: ¤ 50 + evt. extra kosten wij
ziging vervoer/logies

 – 8ste en 7de week voor het vertrek: ¤ 100 + evt. extra kosten wij
ziging vervoer/logies

 – vanaf 6 weken voor het vertrek zijn de annuleringskosten van 
toepassing.

21/ Voor de vaststelling van bovenstaande kosten, wordt de datum in 
aanmerking genomen waarop de reisorganisator de schriftelijke mel
ding van annulering of wijziging heeft ontvangen. De kosten kunnen 
nooit meer bedragen dan de kostprijs van de reis.
22/ Bij annulering van vervoer dat afzonderlijk geboekt werd, gelden 
de annuleringsvoorwaarden van de vervoersmaatschappij(en), ook al 
wijken deze af van de voorwaarden vermeld in art. 19.

annulering en wijziging door de reisorganisator
23/ De omstandigheden ter plaatse, de bijzondere bestemmingen en 
het avontuurlijk karakter van sommige reizen kunnen met zich mee
brengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het programma 
moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich ertoe 
om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te 
beperken.
24/ Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt 
ten gevolge van factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisa
tor, zal de reisorganisator (al dan niet middels de reisleider en/of lokale 
gids of agent) een alternatief zoeken, rekening houdend met de wensen 
van de deelnemers. De reisorganisator/leider neemt de uiteindelijke 
beslissing.
25/ Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzon
derlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies 
of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De 
reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te 
bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in 
stand houden.

aansprakelijkheid van de reiziger
26/ De reiziger verklaart bij inschrijving dat hij zich in goede lichamelij
ke en geestelijke conditie bevindt. Persoonlijke schade, alsook schade 
aan derden die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande, 
vallen volledig ten laste van de reiziger.

aansprakelijkheid van de reisorganisator 
27/ De burgerlijke aansprakelijkheid van de reisorganisator is gedekt 
door zijn verplichte wettelijke beroepsverzekering.
28/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstan
digheden die voortspruiten uit overmacht, zoals plotse wijzigingen in 
reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, 
stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog, enz., voorbeel
den waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoers of 
verblijfskosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de rei
ziger.
29/ Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk 
zijn voor de eventuele aanhouding door politie en/of andere auto
riteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke 
wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van 
de reiziger.
30/ Gezien het avontuurlijke karakter van sommige van onze reizen, 
zal de nauwkeurigheid van diensten, uitgevoerd door derden in het 
buitenland, moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke normen 
en gewoonten.

documenten en formaliteiten
31/ Vliegtuigtickets worden bij het vertrek in de luchthaven afgeleverd 
door een Anders Reizenverantwoordelijke of de begeleider/ster zelf, 
of worden vooraf aan de klant bezorgd. De praktische informatie over 
de reis ontvangt de reiziger op de kennismakingsvergadering of wordt 
per post toegestuurd. Daarin staat o.a. aan welke wettelijke bepalingen 
de reiziger dient te voldoen en welke documenten hij moet bezitten om 
het betrokken land te mogen bezoeken.
32/ De reiziger dient te zorgen voor een geldig internationaal reis
paspoort. Visumaanvragen kunnen door de reisorganisator verzorgd 
worden, op voorwaarde dat de hiervoor benodigde documenten op de 
afgesproken datum in het bezit van de reisorganisator zijn. Alle kosten 
voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.
33/ De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de 
reisorganisator geen medische bevoegheid heeft, dient de reiziger de 
verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts of medische 
autoriteit. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bv. suikerziekte, astma, 
hartaandoeningen enz.) moeten bij inschrijving gesignaleerd worden 
aan de reisorganisator.
34/ De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage 
en deviezen. Bij nietnaleving van de wettelijke voorschriften van het 
betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van 
de reiziger.

verloop van de reis
35/ De reiziger dient de richtlijnen van de begeleider en/of lokale gids 
in verband met de veiligheid, het verloop van de reis en het groepsge
beuren te volgen. Bij overtreding van de richtlijnen en/of wanneer hij 
door hinder en overlast de goede uitvoering van de reis in het gedrang 
brengt, kan hij van (verdere) deelneming worden uitgesloten zonder 
aanspraak te kunnen maken op gehele of gedeeltelijke schadevergoe
ding.

bagage
36/ De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de ver
voerder of het hotel blijven evenwel behouden.
37/ De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd 
te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van 
de reiziger.

garantiefonds Reizen o.v.v. 
Ikaros c.v.b.a. / Anders Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Rei
zen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemid
delaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u beroep doen op het 
Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorga
nisator of bemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met 
het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B1130 Brussel. Vraag de 
garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of bemiddelaar. Daarin 
vindt u onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terug
betaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis 
reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of repa
triëring kan vragen.

De algemene reisvoorwaarden (zie blz. 192) van de Geschillencommissie Reizen vzw. worden 
op een aantal punten uitgebreid met aanvullende bijzondere reisvoorwaarden die specifiek 
zijn voor Anders Reizen. Deze bijzondere reisvoorwaarden kwamen tot stand in overleg met 
de beroepsvereniging, de Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw. (VVR).

bijzondere reisvoorwaarden
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Reizen met achtergrondkleur vallen in de Vlaamse schoolvakanties

Heen Terug Dagen Reis Nummer Blz

FEBRUARI

04-02-2012 11-02-2012 8 Tsjechië Langlaufen in het ongerepte Sumava 12CZ005 *

11-02-2012 18-02-2012 8 Tunesië De Grote Oostelijke Erg 12TN008 124

17-02-2012 24-02-2012 8 Spanje La Palma 12ES021 86

18-02-2012 25-02-2012 8 Frankrijk Winterwandelen in de Auvergne 12FR009 *

18-02-2012 26-02-2012 9 Jordanië Hoogtepunten van een rijk woestijnland 12JO010 116

18-02-2012 26-02-2012 9 Marokko Het diepe zuiden 12MA011 136

19-02-2012 25-02-2012 7 Frankrijk De Ecrins vanop sneeuwschoenen 12FR006 *

20-02-2012 24-02-2012 5 Italië Carnaval in Venetië 12IT013 25

25-02-2012 03-03-2012 8 Slovenië Op sneeuwschoenen bij het meer van Bohinj 12SI014 *

26-02-2012 1 België Winterse wandeling in de Dommelvallei 12BE304 10

26-02-2012 04-03-2012 8 Egypte De Sinaï in het spoor van de dromedarissen 12EG015 120

MAART  

03-03-2012 10-03-2012 8 Frankrijk Genietvakantie in de Pyreneeën 12FR016 *

05-03-2012 13-03-2012 9 Portugal Faro en de Via Algarviana 12PT017 92

08-03-2012 25-03-2012 18 Sri Lanka Ongewone natuur- en cultuurreis 12LK018 164

10-03-2012 17-03-2012 8 Tunesië De stilte van de woestijn 12TN002 124

11-03-2012 17-03-2012 7 Frankrijk De Ecrins vanop sneeuwschoenen 12FR019 *

14-03-2012 25-03-2012 12 Jordanië Avontuurlijke ontdekking van Jordanië 12JO020 115

17-03-2012 24-03-2012 8 Spanje Tenerife 12ES012 89

25-03-2012 01-04-2012 8 Malta De Maltezer archipel 12MT023 75

29-03-2012 12-04-2012 15 Costa Rica Tropisch land, puur natuur 12CR024B 180

31-03-2012 15-04-2012 16 Egypte Van de Nijl naar de Witte Woestijn 12EG025 122

31-03-2012 09-04-2012 10 Griekenland Het veelzijdige gezicht van Kreta 12GR026 105

31-03-2012 04-04-2012 5 Griekenland Verrassend Athene en het eiland Aegina 12GR027 28

31-03-2012 11-04-2012 12 Italië Sicilië Culturele wandelreis 12IT028 74

31-03-2012 02-04-2012 3 Nederland De Veluwe 12NL305 16

31-03-2012 15-04-2012 16 Nepal Door de Kali Gandaki-vallei naar Muktinath 12NP001 159

31-03-2012 15-04-2012 16 Nepal Naar de top van de Gokyo Ri 12NP031 162

31-03-2012 07-04-2012 8 Portugal Wandeleiland Madeira 12PT032 90

31-03-2012 07-04-2012 8 Turkije Culturele wandelreis in Cappadocië 12TR034 110

31-03-2012 16-04-2012 17 Vietnam Sportieve kennismaking met Noord-Vietnam 12VN035 169

APRIL  

01-04-2012 15-04-2012 15 Cabo Verde Bergen en woestijn, ver in de Oceaan 12CV036 139

01-04-2012 15-04-2012 15 Costa Rica Tropisch land, puur natuur 12CR024 180

01-04-2012 15-04-2012 15 Ecuador Vulkaantoppen en Amazonewoud 12EC037 178

01-04-2012 09-04-2012 9 Egypte Voettocht door de Westelijke Woestijn 12EG038 119

01-04-2012 08-04-2012 8 Italië De baai van Napels 12IT039 69

01-04-2012 09-04-2012 9 Marokko Marokko geproefd! 12MA040 129

01-04-2012 16-04-2012 16 Myanmar Wonderlijke reis door ‘Het Gouden Land’ 12MM030 166

01-04-2012 09-04-2012 9 Portugal Faro en de Via Algarviana 12PT041 92

01-04-2012 08-04-2012 8 Spanje Mallorca: het Tramuntanagebergte 12ES042 85

02-04-2012 13-04-2012 12 Jordanië Hoogtepunten van een rijk woestijnland 12JO044 116

02-04-2012 11-04-2012 10 Tanzania Afrika’s topper: Mount Kilimanjaro 12TZ043 142

04-04-2012 15-04-2012 12 Marokko Van de keizerlijke steden naar de Atlas 12MA045 127

05-04-2012 15-04-2012 11 Cyprus Wandelen in de tuin van Afrodite 12CY057 108

05-04-2012 15-04-2012 11 Griekenland De zuidelijke Peloponnessos 12GR046 101

05-04-2012 14-04-2012 10 Spanje Culturele wandelreis in Centraal-Andaloesië 12ES033 83

07-04-2012 15-04-2012 9 Italië Sardinië 12IT048 73

07-04-2012 15-04-2012 9 Marokko Van het ‘Toscaanse’ Kikplateau naar de Atlas 12MA049 132

07-04-2012 14-04-2012 8 Turkije Van Aspendos naar Sagalassos 12TR051 113

08-04-2012 15-04-2012 8 Spanje De ruige natuur van La Gomera 12ES053 87

08-04-2012 15-04-2012 8 Spanje Het onherbergzame Maestrazgo-gebergte 12ES050 81

08-04-2012 15-04-2012 8 Spanje Van Collioure naar Cadaques 12ES052 76

09-04-2012 13-04-2012 5 Turkije Istanbul anders 12TR054 *

10-04-2012 14-04-2012 5 Spanje Elegant Madrid 12ES055 26

22-04-2012 1 België Hallerbos 12BE306 10

28-04-2012 01-05-2012 4 België Schilderachtige dorpen en paden van Gaume 12BE307 13

29-04-2012 1 België Bloesemwandeling 12BE308 10

29-04-2012 06-05-2012 8 Egypte De ‘High Mountains’ van de Sinaï 12EG056 120

30-04-2012 07-05-2012 8 Griekenland Lesbos 12GR058 106

MEI  

02-05-2012 19-05-2012 18 Botswana Botswana: de ultieme natuurbeleving 12BW245 148

05-05-2012 12-05-2012 8 Spanje Natuurreis in Extremadura 12ES059 82

11-05-2012 13-05-2012 3 België Lente in de Hoge Venen 12BE309 12

11-05-2012 18-05-2012 8 Portugal Wandelparadijs Madeira 12PT060 93

12-05-2012 19-05-2012 8 Italië Culinair genieten in Umbrië 12IT061 68

12-05-2012 19-05-2012 8 Tunesië Berrberdorpen in het Dahargebergte 12TN062 123

13-05-2012 19-05-2012 7 Portugal Coimbra en Porto 12PT063 27

14-05-2012 23-05-2012 10 Italië Van de Cilento naar de Amalftaanse kusti 12IT064 70

17-05-2012 28-05-2012 12 Griekenland Wandelen op de Cycladen 12GR065 102

17-05-2012 21-05-2012 5 Groot-Brittannië Kastelen en tuinen in Zuidoost-Engeland 12GB066 41

17-05-2012 20-05-2012 4 Nederland Waddeneiland Terschelling 12NL310 16

Heen Terug Dagen Reis Nummer Blz

18-05-2012 20-05-2012 3 België Yoga en wandelen in Orval 12BE311 14

19-05-2012 26-05-2012 8 Italië Sardinië 12IT068 73

19-05-2012 28-05-2012 10 Palestina Wandelreis op de Westelijke Jordaanoever 12IL067 117

20-05-2012 1 België Wandelen rond Alden Biezen 12BE312 10

20-05-2012 27-05-2012 8 Spanje Lente in de Alpujarra 12ES069 84

26-05-2012 02-06-2012 8 Frankrijk De zuidelijke Vercors 12FR070 56

26-05-2012 03-06-2012 9 Marokko Langs de Atlantische Oceaan naar Essaouira 12MA073 126

28-05-2012 04-06-2012 8 Griekenland Griekenland puur: het eiland Nisyros 12GR071 104

28-05-2012 05-06-2012 9 Zweden De Zweedse ‘Hoge Kust’ 12SE074 35

JUNI  

01-06-2012 10-06-2012 10 Frankrijk Het land van de Katharen 12FR075 53

01-06-2012 10-06-2012 10 Portugal Dorpen en bergen in het hart van Portugal 12PT076 91

02-06-2012 10-06-2012 9 Groot-Brittannië Devon en Cornwall 12GB077 42

07-06-2012 11-06-2012 5 Hongarije Boedapest 12HU078 23

07-06-2012 16-06-2012 10 Libanon Wandelen en cultuur in het Libanongebergte 12LB183 114

07-06-2012 17-06-2012 11 Montenegro Bergwandelen in het hart van de Balkan 12ME079 98

10-06-2012 1 België Over de taalgrens naar Zoutleeuw 12BE313 10

12-06-2012 23-06-2012 12 Italië Vulkanen op Eolische Eilanden en Sicilië 12IT080 72

17-06-2012 23/24-06-2012 7 of 8 Frankrijk Naar de top van de Mont Blanc 12FR081 59

17-06-2012 23-06-2012 7 Italië Naar de top van de Gran Paradiso 12IT082 60

23-06-2012 30-06-2012 8 Italië Toppen en bergen in Trentino 12IT083 62

24-06-2012 1 België Langs en achter de Belgische kust 12BE314 10

JULI  

01-07-2012 1 België Het soete Waesland 12BE315 10

01-07-2012 7/8-07-2012 7 of 8 Frankrijk Naar de top van de Mont Blanc 12FR084 59

04-07-2012 15-07-2012 12 Polen Gebergtes van Zuidoost-Polen 12PL085 38

06-07-2012 27-07-2012 22 Ijsland IJsland: natuurgeweld van water en vuur 12IS086 32

06-07-2012 28-07-2012 23 Indonesië Java, Bali en Sulawesi 12ID089 171

06-07-2012 29-07-2012 24 Peru & Bolivia 12PE088 176

07-07-2012 21-07-2012 15 Frankrijk Corsica 12FR090 55

07-07-2012 17-07-2012 11 Griekenland Het groene schiereiland Pilion 12GR146 100

07-07-2012 17-07-2012 11 Frankrijk Door de geurende Haute-Provence 12FR091 54

07-07-2012 16-07-2012 10 Italië Trektocht door de Dolomieten 12IT087 63

07-07-2012 29-07-2012 23 Namibië Woestijnen en wildparken van Namibië 12NA094 147

07-07-2012 22-07-2012 16 Portugal De Azoren 12PT093 94

07-07-2012 28-07-2012 22 Verenigde Staten Alaska, ‘the last frontier’ 12US095 185

08-07-2012 27-07-2012 20 Canada Gletsjers en watervallen in de Rocky Mountains 12CA097 184

08-07-2012 22-07-2012 15 Groot-Brittannië Door de Schotse Highlands naar Skye 12GB096 44

08-07-2012 22-07-2012 15 Marokko Langs berberdorpen naar de Toebkal 12MA098 130

09-07-2012 27-07-2012 19 India Door de Markha-vallei van Lamayuru naar Hemis 12IN099 153

09-07-2012 30-07-2012 22 Vietnam Vietnam van zuid naar noord 12VN100 170

12-07-2012 22-07-2012 11 Frankrijk De legendarische ‘Tour du Mont Blanc’ 12FR102 58

12-07-2012 22-07-2012 11 Italië Cipressen en stadjes van Zuid-Toscane 12IT103 66

13-07-2012 22-07-2012 10 Finland Bossen en meren in Zuid-Finland 12FI104 36

13-07-2012 28-07-2012 16 Nicaragua Nicaragua: land van meren en vulkanen 12NI105 179

13-07-2012 26-07-2012 14 Turkije Kaçkar & Mt. Ararat 12TR106 112

14-07-2012 23-07-2012 10 Ierland Mayo en Sligo 12IE092 47

14-07-2012 21-07-2012 8 Italië Toppen en bergen in Trentino 12IT107 62

14-07-2012 22-07-2012 9 Spanje Door Ordesa naar de Monte Perdido 12ES108 78

15-07-2012 21-07-2012 7 Frankrijk Wijnwandelen in Bourgondië 12FR109 50

15-07-2012 22-07-2012 8 Groot-Brittannië Wales: Black to Black 12GB110 43

15-07-2012 30-07-2012 16 Kenia & Tanzania Mount Kenya en Kilimanjaro 12KE111 142

20-07-2012 28-07-2012 9 Marokko Langs de Atlantische Oceaan naar Essaouira 12MA112 126

21-07-2012 28-07-2012 8 Frankrijk Névache: bergen en meren in de Hautes Alpes 12FR118 57

21-07-2012 29-07-2012 9 Groot-Brittannië Devon en Cornwall 12GB113 42

21-07-2012 13-08-2012 24 India Van Nubra naar het Tso Moriri-meer 12IN115 154

21-07-2012 30-07-2012 10 Italië Lunigiana & Cinque Terre 12IT114 65

21-07-2012 12-08-2012 23 Marokko Dwars door de Atlas van oost naar west 12MA116 130

22-07-2012 26-07-2012 5 Duitsland Berliner Luft & Duft 12DE117 20

22-07-2012 14-08-2012 24 Indonesië De Kleine Soenda-eilanden 12ID121 172

22-07-2012 04-08-2012 14 Noorwegen Jotunheimen en Hardangervidda 12NO119 34

23-07-2012 02-08-2012 11 Portugal Op verkenning in de Minho en Peneda Gerês 12PT120 90

25-07-2012 05-08-2012 12 Tsjechië Natuur en cultuur tussen Wenen en Praag 12CZ122 39

28-07-2012 06-08-2012 10 Ierland Burren, Connemara en de Aran-eilanden 12IE123 48

28-07-2012 07-08-2012 11 Turkije Culturele wandelreis in Cappadocië 12TR124 110

29-07-2012 05-08-2012 8 Oostenrijk Silvretta 12AT125 40

30-07-2012 16-08-2012 18 Ijsland IJsland: natuurgeweld van water en vuur 12IS127 32

30-07-2012 20-08-2012 22 Peru Huayhuash 12PE126 177

30-07-2012 10-08-2012 12 Portugal Wandelparadijs Madeira 12PT128 93

AUGUSTUS  

04-08-2012 21-08-2012 18 Cuba La vida Cubana 12CU133 183

04-08-2012 14-08-2012 11 Servië West-Servië: een stukje ongerept Europa 12CS131 96

05-08-2012 11/12-08-2012 7 of 8 Frankrijk Naar de top van de Mont Blanc 12FR134 59

Reiskalender 2012
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Heen Terug dagen Reis Nummer blz

05082012 18082012 14 Portugal Dorpen en bergen in het hart van Portugal 12PT135 91

05082012 18082012 14 Turkije Trekking in Cappadocië en het Taurusgebergte 12TR140 111

06082012 26082012 21 Oeganda In het spoor van de berggorrilla’s 12UG130 145

08082012 16082012 9 Ierland Long way to Tipperary 12IE136 46

10082012 19082012 10 Italië Rondom de Gran Paradiso 12IT137 61

11082012 19082012 9 Marokko De kloven van het M’Gounmassief 12MA138 133

12082012 1 België Door het land van ‘de Witte’ 12BE327 10

12082012 19082012 8 GrootBrittannië Wales: Black to Black 12GB139 43

12082012 21082012 10 Slovenië De groene Alpen van Slovenië 12SI132 95

14082012 18082012 5 GrootBrittannië Londen ‘voor gevorderden’ 12GB141 18

15082012 24082012 10 Estland De nationale parken van Estland 12EE142 37

19082012 1 België De Voerstreek 12BE317 10

20082012 06092012 18 Ijsland IJsland: natuurgeweld van water en vuur 12IS143 32

22082012 31082012 10 Spanje Picos de Europa 12ES144 79

25082012 01092012 8 Italië Toppen en bergen in Trentino 12IT145 62

SepTembeR  

01092012 19092012 19 India Kennismaking met Ladakh en Nubra 12IN148 152

01092012 15092012 15 Spanje Pelgrims naar Santiago de Compostela 12ES147 80

02092012 21092012 20 Canada Gletsjers en watervallen in de Rocky Mountains 12CA150 184

02092012 15092012 14 Marokko Naar de top van de M’Goun 12MA151 134

05092012 22092012 18 Oezbekistan Heden en verleden langs de Zijderoute 12UZ169 151

06092012 09092012 4 Frankrijk Paris autrement 12FR152 24

06092012 16092012 11 Montenegro Bergwandelen in het hart van de Balkan 12ME153 98

07092012 16092012 10 Finland Bossen en meren in ZuidFinland 12FI154 36

07092012 16092012 10 GrootBrittannië Valleien en kusten van NoordIerland 12GB149 45

08092012 23092012 16 Albanië Op verkenning in een wereld van contrasten 12AL156 99

08092012 27092012 20 Ecuador Vulkaantoppen en Amazone woud 12EC155 178

08092012 15092012 8 Italië Sardinië 12IT157 73

08092012 15092012 8 Italië Wandelen en koken in Toscane 12IT158 67

08092012 22092012 15 Kenia OostAfrika op zijn best 12KE159 141

09092012 1 België De Brugse Meersen 12BE318 10

09092012 18092012 10 Frankrijk Wandelen en genieten in de Lot 12FR160 52

10092012 17092012 8 Griekenland Lesbos: eiland tussen Europa en Azië 12GR161 106

12092012 23092012 12 Griekenland Wandelen op de Cycladen 12GR162 102

13092012 22092012 10 Estland De nationale parken van Estland 12EE101 37

15092012 23092012 9 Frankrijk Wandelen en genieten in de Beaujolais 12FR163 51

15092012 23092012 9 Marokko Kennismaking met de Hoge Atlas 12MA165 130

15092012 22092012 8 Spanje Uitwaaien aan de Catalaanse kust 12ES164 77

17092012 24092012 8 Griekenland Schilderachtig Santorini 12GR166 103

18092012 27092012 10 Kroatië Kusten en eilanden van Kroatië 12HR167 97

18092012 23092012 6 Zweden Stockholm: bruisende stad op en aan het water 12SE168 19

19092012 28092012 10 Italië Piemonte: van de wijngaarden naar Turijn 12IT171 64

20092012 23092012 4 Duitsland Door de wijngaarden van de Moezel 12DE319 15

21092012 01102012 11 Italië De gebergtes van Calabrië 12IT170 71

21092012 30092012 10 Italië Van de Cilento naar de Amalftaanse kusti 12IT172 70

21092012 12102012 22 Madagascar Exotisch eiland van contrasten 12MG174 146

21092012 14102012 24 Peru & Bolivia 12PE175 176

21092012 01102012 11 Portugal Op verkenning in de Minho en Peneda Gerês 12PT173 90

22092012 29092012 8 Frankrijk Wandelen en yoga in de Vogezen 12FR182 14

22092012 01102012 10 Griekenland Het veelzijdige gezicht van Kreta 12GR177 105

22092012 02102012 11 Turkije Culturele wandelreis in Cappadocië 12TR178 110

23092012 1 België Op stap door de Dijlevallei 12BE320 10

26092012 13102012 18 Ethiopië Over de onbekende paden van NoordEthiopië 12ET179 143

28092012 21102012 24 Nepal Het oude koninkrijk Mustang 12NP180 156

29092012 01102012 3 België Nazomer in de Hoge Venen 12BE321 12

29092012 06102012 8 Spanje Tenerife 12ES181 86

oKTobeR  

01102012 12102012 12 Marokko Van de keizerlijke steden naar de Atlas 12MA184 127

02102012 07102012 6 Oostenrijk Verrassend Wenen 12AT185 22

06102012 21102012 16 Egypte Van de Nijl naar Witte Woestijn 12EG187 122

06102012 13102012 8 Spanje Het onherbergzame Maestrazgogebergte 12ES186 81

06102012 13102012 8 Turkije Van Aspendos naar Sagalassos 12TR189 113

08102012 24102012 17 Nepal Kennismaking met Nepal 12NP190 158

09102012 01112012 24 Nepal Het Annapurnamassief 12NP191 160

10102012 27102012 18 Botswana Botswana: de ultieme natuurbeleving 12BW192 148

13102012 21102012 9 Egypte Voettocht door de Westelijke Woestijn 12EG193 119

14102012 1 België Rondom Geraardsbergen 12BE316 10

14102012 21102012 8 Griekenland Nazomer op Rhodos 12GR194 107

14102012 25102012 12 Jordanië Hoogtepunten van een rijk woestijnland 12JO195 116

15102012 30102012 16 Laos De charmes van ZuidoostAzië in een notendop 12LA196 167

15102012 05112012 22 Vietnam Vietnam van zuid naar noord 12VN197 170

17102012 27102012 11 Marokko Het diepe zuiden & Marrakech 12MA198 136

19102012 21102012 3 België Genietweekend aan de Ourthe 12BE322 13

20102012 10112012 22 Ethiopië Ethiopië van noord naar zuid 12ET200 144

Heen Terug dagen Reis Nummer blz

20102012 27102012 8 Spanje La Palma 12ES199 89

20102012 12112012 24 ZuidAfrika Van Krugerpark tot Kaapstad 12ZA201 149

21102012 1 België Het Zoniënwoud ‘anders’ 12BE323 10

23102012 11112012 20 Nepal Langtang, Helambu en Gosainkund 12NP203 161

26102012 17112012 23 China Yunnan: langs de oude theeroute 12CN206 165

26102012 08112012 14 Nepal De vallei van Kathmandu vanuit charmelogies 12NP213 157

27102012 03112012 8 Egypte Het festival van de volle maan in de Siwaoase 12EG208 118

27102012 14112012 19 Guatemala Tempels, feesten en kleuren van Guatemala 12GT207 181

27102012 03112012 8 Malta De Maltezer archipel 12MT204 75

27102012 01112012 6 Marokko Betoverend Marrakech 12MA210 30

27102012 04112012 9 Marokko Het Saghrogebergte 12MA209 135

27102012 04112012 9 Portugal Faro en de Via Algarviana 12PT205 92

27102012 03112012 8 Tunesië ZuidTunesië in al zijn variaties 12TN211 124

27102012 03112012 8 Turkije Culturele wandelreis in Cappadocië 12TR212 110

28102012 19112012 23 Mexico De culturele en natuurlijke schatkist 12MX222 182

28102012 18112012 22 Myanmar Wonderlijke reis door ‘Het Gouden Land’ 12MM215 166

31102012 21112012 22 Vietnam Sportieve kennismaking met NoordVietnam 12VN218 169

NovembeR  

01112012 1 België Halloweenwandeling in het Pays des Collines 12BE324 10

01112012 04112012 4 Duitsland Herfstkleuren in KleinZwitserland 12DE325 15

02112012 17112012 16 Benin & Togo Geuren en kleuren van WestAfrika 12BJ217 140

02112012 30112012 29 Nepal Rolwaling: Yalung Ri, Ramdung Ri en Pachermo Peak12NP214 163

03112012 24112012 22 Argentinië, Bolivië & Chili Vulkanen, meren en woestijn 12AR220 175

03112012 10112012 8 Portugal Wandelparadijs Madeira 12PT219 93

04112012 11112012 8 Egypte De Sinaï in het spoor van de dromedarissen 12EG221 120

09112012 11112012 3 België Het land van Herve 12BE326 12

09112012 18112012 10 Spanje Culturele wandelreis in CentraalAndaloesië 12ES223 83

10112012 25112012 16 Costa Rica Tropisch land, puur natuur 12CR225 180

11112012 25112012 15 Cabo Verde Bergen en woestijn, ver in de Oceaan 12CV202 139

11112012 18112012 8 Egypte De stilte van de woestijn 12EG226 120

16112012 03122012 18 Sri Lanka Ongewone natuur en cultuurreis 12LK227 164

17112012 06122012 20 India Stammen en wildparken in NoordoostIndia 12IN231 155

17112012 24112012 8 Tunesië De Grote Oostelijke Erg 12TN228 124

18112012 25112012 8 Spanje Gran Canaria 12ES229 88

23112012 08122012 16 Cambodja Het land van Mekong en Khmer 12KH230 168

decembeR  

05122012 09122012 5 Duitsland München en de Königschlösser 12DE232 21

13122012 02012013 21 Argentinië Patagonië 12AR233 174

22122012 06012013 16 Cuba La vida Cubana 12CU235 183

22122012 30122012 9 Egypte Voettocht door de Westelijke Woestijn 12EG236 119

22122012 06012013 16 Laos De charmes van ZuidoostAzië in een notendop 12LA237 167

22122012 01012013 11 Marokko De vele charmes van Marokko 12MA246 128

22122012 06012013 16 Myanmar Wonderlijke reis door “Het Gouden Land” 12MM238 166

22122012 06012013 16 Nepal Door de Kali Gandakivallei naar Muktinath 12NP234 159

23122012 30122012 8 Portugal Wandelparadijs Madeira 12PT239 93

26122012 06012013 12 Jordanië Hoogtepunten van een rijk woestijnland 12JO240 116

26122012 02012013 8 Marokko Door de AntiAtlas naar Tafraoute 12MA241 137

28122012 04012013 8 Malta De Maltezer archipel 12MT242 75

30122012 06012013 8 Egypte De Sinaï in het spoor van de dromedarissen 12EG244 120

* Zie www.andersreizen.be/[reisnummer]
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WERELDWIJD

WANDELEN

wereld binnenStap een andere

Ken je ook de rest van ons aanbod?
Wereldwijd wandelen individueel 

www.andersreizen.be/
individueel

Actieve gezinsreizen
www.andersreizen.be/
gezin

De reizen van Anders Reizen kan je ook boeken in de Joker-kantoren:

1000 Brussel
Pletinckxstraat 3
tel. 02 502 19 37 – fax 02 502 29 23
brussel@joker.be 

2000 Antwerpen
Blauwtorenplein 10
tel. 03 231 72 68 – fax 03 233 18 78
antwerpen@joker.be

2610 Wilrijk
Boomsesteenweg 666 *
tel. 03 827 90 08 – fax 03 827 33 40
wilrijk@joker.be

2800 Mechelen
Rode Kruisplein 14 *
tel. 015 21 87 77 – fax 015 21 91 99
mechelen@joker.be

3000 Leuven
Boekhandelstraat 3
tel. 016 22 65 50 – fax 016 22 75 37
leuven@joker.be

3500 Hasselt
Leopoldplein 4
tel. 011 23 25 88 – fax 011 23 28 69
hasselt@joker.be 

8000 Brugge
Academiestraat 10
tel. 050 34 78 81 – fax 050 34 78 21
brugge@joker.be 

8530 Harelbeke-Kortrijk
Kortrijksesteenweg 415 *
tel. 056 22 56 14 – fax 056 25 76 03
kortrijk@joker.be

9000 Gent
Bagattenstraat 64
tel. 09 265 91 00 – fax 09 265 91 09
gent@joker.be

* Joker-kantoren gelegen in de A.S. Adventure Stores

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier. Anders Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., 
Dobbelenberg-Metrologielaan 8, 1130 Brussel

Refugiestraat 15
3290 Diest – België

tel. 013 33 40 40
fax 013 32 16 08

info@andersreizen.be

www.andersreizen.be

Openingsuren
Maandag 13.30–18.00 u.

Dinsdag tot vrijdag 10.00–12.30 u. en 
13.30– 18.00 u.

Zaterdag 10.00–12.30 u.

Bankgegevens
IBAN: BE28230021281820

SWIFT: GEBABEBB
BNP Parisbas Fortis Bank, Kaai 6, 3290 Diest 

Vergunning categorie A1431
RPR Leuven

Avontuurlijke jongerenreizen (18-34 jaar)
www.bootz.be

www.andersreizen.be/
individueel

jongerenreizen (18-34 jaar)

Reisvoorwaarden Geschillencommissie Reizen v.z.w.
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