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CRUISE
ELEGANTE CRUISE VANUIT SPILT EXCURSIE PROGRAMMA 01/08 - 08//08/2020 28

ACTIEVE REIZEN PER VLIEGTUIG
PORTUGAL NIEUW WANDELVAKANTIE 28/05 - 04/05/2020 32

ZUID-SPANJE NIEUW WANDELVAKANTIE 29/05 - 05/06/2020 40

ZUID-SPANJE NIEUW WANDELVAKANTIE 07/09 - 14/09/2020 40

MAROKKO NIEUW WANDELVAKANTIE 13/10 - 20/10/2020 38

 

VROEGBOEKKORTING
BOEK VÓÓR 15 APRIL 2020
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.

Vanaf heden sturen we jouw 
documenten door per mail.
Geef ons je e-mailadres en 
we sturen ze meteen door. 

INHOUD  
WEES ER SNEL BIJ EN RESERVEER DE BESTE PLAATSEN OP DE BUS EN GENIET VAN ONZE VROEGBOEKKORTINGEN

BUSREIZEN
DE MOEZEL, RIJN, SAAR & LAHN BOOTTOCHTEN EN GENIETEN 10/05 - 14/05/2020 6

ITALIAANSE MEREN EXCURSIE PROGRAMMA 08/07 - 15/07/2020 22

TIROL SUCCESREIS EXCURSIE PROGRAMMA 12/07 - 18//07/2020 10

CRUISE NAAR DE ZWEEDSE ARCHIPEL EXCURSIE PROGRAMMA 19/07 - 24/07/2020 12

ZWITSERLAND EXCURSIE PROGRAMMA 25/07 - 01/08/2020 14

POLEN EXCURSIE PROGRAMMA 11/08 - 20/08/2020 18

BERLIJN EXCURSIE PROGRAMMA 18/08 - 22/08/2020 8

IERLAND & N.-IERLAND NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 23/08 - 31/08/2020 20

CORSICA EXCURSIE PROGRAMMA 26/09 - 05/10/2020 16

ITALIAANSE MEREN EXCURSIE PROGRAMMA 04/10 - 11/10/2020 22

DE MOEZEL, RIJN, SAAR & LAHN BOOTTOCHTEN EN GENIETEN 15/10 - 19/10/2020 6

BERLIJN VERNIEUWD EXCURSIE PROGRAMMA 17/10 - 21/10/2020 8

VLIEGREIZEN
TENERIFE NIEUW RUSTVAKANTIE 25/05 - 01/06/2020 44

PORTO  TOT LISSABON NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 16/06 - 23/06/2020 30

SINT-PETERSBURG              

EN MOSKOU                 

EXCURSIE PROGRAMMA 02/08 - 08/08/200
24      

MADEIRA               NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 12/09 - 19/09/2020 34

SALOU   RUSTVAKANTIE 13/09 - 24/09/2020 46

ROME NIEUW CITYTRIP 19/09 - 21/09/2020 47 

GEORGIË              NIEUW EXCURSIE PROGRAMMA 23/09 - 30/09/2020 26

MAROKKO            NIEUW  EXCURSIE PROGRAMMA 15/11 - 22/11/2020 36

TORREMOLINOS RUSTVAKANTIE 26/11 - 03/12/2020 42



 

BIJ ONS KAN JE 
TERECHT VOOR ALLE 
TOUROPERATORS 

CORENDON 
PEGASE 
TUI- RIU HOTELS 
VIP SELECTION 
GALLIA 
ANDERS DAN ANDERS 
CARACTERE 
7-PLUS 
TRANSEUROPE 
VTB 
CLUB MED 
MSC CRUISES
COSTA CRUISE 
IMAGINE

Bij Reizen De Globetrotter boek je 

met een gerust hart je reis bij je favoriete touroperator.

Wij zorgen voor een goede afhandeling van je reservatie.  

Je voorschot, een repatriëring en de voortzetting van je reis blijven 

altijd gewaarborgd, ook bij financieel onvermogen van het reisbureau 

of de touroperator. 

Bij je reservatie vragen we een voorschot van 30% 

op de reissom of minimum € 200 p.p. + de eventuele 

reisverzekering.

Kan je niet naar ons reisbureau komen? 

Reserveer je vakantie dan makkelijk en snel via telefoon, 

e-mail of www.deglobetrotter.be

Wil je zeker zijn van je plaats? Reserveer dan snel. We kennen de 

plaatsen toe volgens datum van inschrijving.

Wacht je te lang, dan is je favoriete vakantiebestemming 

misschien volgeboekt. 

REIZEN DE GLOBETROTTER
maandag tot vrijdag 
09u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00

zaterdag 
09u30 - 12u00
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REIZEN DE GLOBETROTTER
Luxueuze bussen****  

Bij Reizen De Globetrotter reis je in Comfort 

Class. Jouw gemak en veiligheid staan op de 

eerste plaats. Wij zorgen voor een gezellige en 

boeiende reis, onze luxueuze bus maakt het ook 

ontspannend. 

• comfortabele en verstelbare relaxzetels met 

ruime zetelafstand 

• toilet en lavabo

• dvd 

• verstelbare voetsteunen

• extra beenruimte 

• elektronisch geregelde full-airconditioning 

• dubbel panoramische ruiten 

• doeltreffend verwarmingssysteem 

• ABS - ASR 

• remvertragers zoals Telma of Voith 

• navigatiesysteem 

Gordelplicht 

Al onze bussen hebben op elke 

zitplaats een gordel. Je bent wettelijk verplicht 

om deze te dragen tijdens de reis. Reizen De 

Globetrotter is niet verantwoordelijk voor eventu-

ele nalatigheid. 

Rookvrije bussen 

Het is verboden om te roken aan 

boord van de bus, zowel voor de chauffeur als 

voor de passagiers. We lassen regelmatig rook-

haltes in. 

Ervaren chauffeurs

Onze ervaren chauffeurs laten je zorgeloos genie-

ten van je vakantie. Met hun vakkennis, rijvaar-

digheid, behulpzaamheid en vriendelijkheid zijn zij 

het visitekaartje van onze firma.

Reisleiders

Onze reisleiders zorgen altijd voor een deskundi-

ge uitleg en geven je nuttige tips over de 

bezienswaardigheden. Ook met specifieke vra-

gen kan je bij hen terecht. Ze helpen je met veel 

plezier verder en zorgen nauwgezet voor het wel-

slagen van jouw vakantie.

Extra reisleiders 

Op sommige bestemmingen zorgt Reizen De 

Globetrotter voor gespecialiseerde, plaatselijke 

gidsen die je nog meer uitleg geven. We probe-

ren zoveel mogelijk Nederlandstalige gidsen in te 

schakelen.

Audioguide-systeem

Bij sommige reizen maken we 

gebruik van een audioguide-systeem. 

Zo hoor je alles wat de gids vertelt maar 

ben je toch vrij om bvb. ongestoord foto’s te 

maken. 

Op maat gemaakte uitstappen

Op elke bestemming organiseren we op maat 

gemaakte uitstappen. Deze zijn inbegrepen in de 

prijs. Je kunt altijd ter plaatse extra uitstappen 

regelen met de reisleider. Niemand is verplicht 

om hieraan deel te nemen. 

Wandel- en fietsvakanties

Ook dit jaar bieden we actieve vakanties aan. Dit 

zijn geen wedstrijden maar zorgvuldig doordach-

te tochten onder leiding van ervaren vakmensen. 

We verliezen tijdens de ontspannende activiteiten 

de streek niet uit het oog en genieten van lokale 

specialiteiten. Wil je liever een iets minder actieve 

vakantie? Ook dat kan. Iedereen is vrij om wel of 

niet deel te nemen aan de activiteiten en heerlijk 

te genieten van de omgeving. 

Minitrips

We bieden je een aantal korte trips aan waarbij 

we je een stevige eerste indruk geven van de 

regio. We zorgen voor een gevarieerd program-

ma met bezoeken, degustaties en gastronomie. 

Is je interesse gewekt? Doe het later nog eens 

over en neem je tijd om er dieper op in te gaan. 
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Vliegreizen en verblijfsvakanties 

Teken je hierop in, dan bereik je je bestemming op dag 1 

of 2. We organiseren zorgvuldig uitgekozen en voorbereide 

uitstappen waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. Bij de 

meeste reizen zorgen we voor een begeleider ter plaatse 

of van bij je vertrek in Deinze.

Citytrips

Wil je een stad 

leren kennen en ondertus-

sen genieten van een glaasje wijn, gaan 

winkelen of een musical bijwonen? Dan is een 

citytrip een ideale oplossing. Reizen De Globetrotter 

selecteerde een aantal trips naar culturele steden. We 

bezichtigen er de belangrijkste bezienswaardigheden, 

wandelen door het oude stadsgedeelte of flaneren over 

een elegante boulevard. Bij onze citytrips is alles mogelijk. 

Rondreizen

Reizen De Globetrotter is al jaren specialist in rondreizen. 

Enkele ingrediënten van onze  succesreizen? Kunst en 

cultuur, prachtig natuurschoon, culinaire genoegens, het 

bruisende leven of mogelijkheid tot shopping. We laten je 

intens genieten van wonderlijke en fascinerende gebie-

den. 

REIZEN DE GLOBETROTTER
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RESERVATIE
We noteren bij elke reservatie je 
geboortedatum en -plaats, 
identiteitskaartnummer en 
-geldigheid. We geven deze 
gegevens alleen door aan de 
hotels die je op je reis aandoet. 
Zorg ervoor dat je tijdens de reis 
een identiteitskaart bij je hebt 
die geldig is tot 6 maanden na 
terugkeer.

www.deglobetrotter.be

Bagagetips

De ruimte in onze autocar is beperkt. 

Daarom geven we je graag volgende tips mee:

• Neem maximum 1 koffer p.p. mee.

• Beperk het gewicht van je koffer, met dank 

van onze chauffeurs die de koffers moeten 

in- en uitladen.

• Hou kleine handbagage, die je onderweg 

nodig hebt, bij je in de bus.

• Vermijd grote handtassen, ze verminderen je 

zitcomfort.

• Hou je paspoort en geld altijd in de buurt. 

Prijzen

Het slagen van je vakantie hangt af van veel fac-

toren: de reisleiding, het hotel, de chauffeur en de 

maaltijden … ze zijn allemaal belangrijk. Reizen 

De Globetrotter streeft altijd naar een goede 

prijs-kwaliteitsverhouding. 

Dit bepaalt de prijs van je reis: 

• inhoud van het programma 

• de (ligging van de) hotels 

• inkomgelden wel of niet inbegrepen 

• feestelijke 3 gangenmenu’s 

• drank wel of niet inbegrepen 

Extra kortingen: 

Bij sommige reizen kan je extra korting krijgen, 

bvb. als je het actief pakket niet neemt.

Wij stellen ons altijd in de plaats van onze reizigers 

en proberen zoveel mogelijk aan je wensen te vol-

doen. Er zijn veel mogelijkheden. Vraag ons ernaar 

en we zoeken samen naar je ideale vakantie. 

Medicatie TIP!!  

We raden je aan om een lijstje te 

maken met je dagelijkse medicijnen. Bewaar dit in 

een gesloten omslag en hou die bij jou. Gebeurt er 

iets op reis, dan kunnen wij alle info terugvinden 

die nodig is voor een behandeling. We openen de 

omslag alleen bij hoogdringendheid. 

Zorg ook voor een reserve van je medicijnen.

www.gezondheidspas.be.

Facebook - Social media 

Je vindt Reizen De Globetrotter 

terug op Facebook. Like ons en geniet mee van 

alle nieuwtjes en foto’s van onze reizen. Of post 

Busreizen Rustvakantie

Bootreizen Wandelvakantie

Vliegreizen

Audio systeem

zelf je reiservaringen en laat je familie en vrien-

den mee genieten van de mooie momenten 

op je reis. 

Garantiefonds 

Reizen De Globetrotter is lid van 

het Garantiefonds dat je 

beschermt tegen eventueel financieel onver-

mogen. Hierdoor vertrek je met een gerust 

gemoed op vakantie.
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VASTE OPSTAPPLAATSEN: 
DEINZE: Garage De Globetrotter

GENT: De Sterre

SINT-NIKLAAS: Hotel Serwir

ANTWERPEN: Hotel Crown Plaza

BIJKOMENDE OPSTAPPLAATSEN: 
Voor sommige bestemmingen kunnen we een 

extra opstapplaats op de reisweg bespreken. 

Vraag ernaar bij je reservatie.

DE CENTRALE 
VERTREKPLAATS: 
Clemence 
Dosschestraat 50 
9800 Deinze 

Boek je een meerdaagse reis bij Reizen 

De Globetrotter en vertrek je vanuit Deinze? 

Parkeer je auto gratis en veilig in onze 

gesloten garage. Je reis begint als je bij ons 

aankomt en eindigt als je opnieuw bij ons 

vertrekt. Zo geniet je met een gerust gevoel 

van je vakantie.

Stal je auto 
GRATIS en VEILIG

en vertrek met een 
gerust gevoel op reis.

5
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Dag 1 Deinze - Reil 

We reizen met onze luxueuze autocar via Aken naar de Midden-

Moezel. Hier volgen we de Panoramaweg naar Cochem. Vrije mid-

dagmaal. De wereldberoemde Reichsburg die de stad domineert, is 

van ver te zien. Het gezellige marktplein met de mooie fontein (1767) 

omgeven door fraaie vakwerkhuizen biedt Moezelromantiek. Langs 

de Moezel ligt een brede promenade met plantsoenen, winkels, res-

taurants en hotels. Een aanrader is de stoeltjeslift naar het Pinner 

Kreuz, één van de mooiste uitkijkpunten over Cochem. Tijd om te 

proeven van de bekende, lokale Moezelwijnen bij een Vesperplatte. 

In de namiddag schepen we in voor een panoramische rondvaart op 

de Moezel. Nadien gaat het richting het hotel in Reil. We worden 

ontvangen met een welkomstdrankje en nadien avondmaal en  

overnachting in Hotel Vergissmeinnicht *** reis Mei. Moselhotel 

Burg Café *** Alken.

Dag 2 De Saarschleife

Ontbijt. We vertrekken naar de Saarschleife, de mooiste rivierbocht 

in Duitsland. De rivier heeft er miljoenen jaren voor uitgetrokken om 

zijn weg tussen het steen door te banen. Vandaag is het een adem-

benemend natuurverschijnsel. Het mooiste zicht op de Saarschleife 

hebben we vanop het 180 m hoge uitzichtpunt ‘Cloef’ in Orscholz. 

Vervolgens houden we halt in Mettlach, een kuuroord aan de 

Saarbocht, met onder meer de burcht Montclair, 

het Benedictijnenklooster en het keramiekmuseum van Villeroy & 

Boch. We maken een boottocht en kunnen zo de wonderlijke 

Saarschleife vanop het water beleven. Avondmaal en overnachting 

in Weinberg Hotel Vergissmeinnicht *** reis Mei. Moselhotel 

Burg Café *** Alken.

Dag 3 De romantische Midden-Rijn

Ontbijt. Via Boppard bereiken we het vertrekpunt voor ons vaartra-

ject. Stroomopwaarts varen we op de Rijn langs mooie landschap-

pen naar St. Goar. De diversiteit en schoonheid van het Boven 

Midden-Rijndal is ook de UNESCO niet ontgaan en werd in 1972 

aan de wereldlijst toegevoegd. Hier vinden we de magische Loreley 

rots met de eeuwenoude legende van de ‘Maagd van de Loreley’. 

De mooie sirene verleidde de schippers met haar behekste, zoete 

gezang, zodat hun schepen vergingen. Het echte verhaal is dat er 

Op een halve dag reizen naar Duitsland komen 

we in het gebied van de rivieren de Moezel, Saar, Rijn en 

Lahn: een fascinerend vakantiegebied. De rivieren hebben zich mettertijd 

diep ingegraven in dit leisteengebergte. Dit resulteert in een opmerkelijk 

meanderend landschap met gevarieerd natuurschoon. 

Wijn, steile wijnhellingen, beboste heuvels, middeleeuwse burchten, 

vakwerkhuizen, pittoreske straatjes en steegjes ... heel veel om te ontdekken 

op deze mooie reis.

HOOGTEPUNTEN

 boottocht op de mooiste rivierbocht van Duitsland

 ontdekking van het Midden-Rijndal: UNESCO werelderfgoed

 romantische rondvaart op de Moezel en de Lahn

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Onze service:
• reis per luxe-autocar;
• vol pension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 
ontbijt dag 5;

• middagmaal is een 
tweegangenmenu met  
1 tas koffie of thee;

• welkomstdrankje in 
hotel;

• kamers zijn klassiek 
ingericht en voorzien van 
bad /douche,  
TV en internet;

• 4 boottochten;
• wijnproeverij met 

 bijhorende versnapering;
• uitstappen en inkomgel-

den zoals vermeld in het 
programma;

• btw, verblijf- en baan-
taksen;

• ervaren chauffeur en 
reisleider blijven de hele 
reis ter plaatse; 

Niet inbegrepen:
• dranken aan de tafel, 

met uitzondering van 
koffie of thee bij middag-
maal;

• persoonlijke uitgaven;
• toeslag éénpersoonska-

mer: reis mei € 75,- - 
reis okt. € 99,-

• annulatie- en reisbij-
standverzekering. 

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• euro

Hotel Vergissmeinnicht ***

Moselhotel Burg Café *** Alken. reis oktober

Het familie hotel heeft een uitstekende ligging aan de Rijn 

oever en met een super zicht op de omgeving. Het familie 

hotel serveert een ontbijtbuffet en ’s avonds genieten we van 

een 3- gangenmenu. Daarbij kan je ook de passende wijn bij 

het gerecht bestellen. Lift aanwezig.  Alle kamers genieten van 

een bad/douche , toilet, Tv en wifi comfort.  Een schitterend 

verblijfshotel met een uitstekend terras om te genieten.

Datum 10 mei en 15 oktober
Vertrek Deinze 05u30 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 15 p.p.

Mei: € 605 p.p. / Oktober € 670 p.p.

 steden van Europa. Heel wat pronkvolle 

barokgebouwen en meesterstukken van kuurarchi-

tectuur sieren de stad. Vele beroemdheden hebben hier sporen 

nagelaten. Met de rondvaart op de Lahn krijgen we een bijna volledig 

beeld van Bad Ems en zijn omgeving. We varen stroomopwaarts tot aan de 

sluis om dan terug te keren naar het Thermaalbad. Middagmaal en vrij 

bezoek aan de stad. Avondmaal en overnachting in Hotel Vergissmeinnicht 

*** reis Mei. Moselhotel Burg Café *** Alken.

Dag 5

Na het ontbijt reizen we naar Echternach. Vrij bezoek en vrij middagmaal. 

Nadien gaat het verder via Antwerpen en de verschilende afstapplaatsen naar 

Deinze. Hotel Vergissmeinnicht *** reis Mei.

inderdaad veel schepen vergingen door de vooruitspringende 

rots die gevaarlijke stroomversnellingen veroorzaakte. Door 

zijn  strategische ligging vinden we op de Rijn talrijke kastelen 

en burchten terug. Onder meer de kasteelruïne Rheinfels en 

verderop de burchten Katz en Maus (Kat & Muis). Avondmaal 

en overnachting in Hotel Vergissmeinnicht *** reis Mei. 

Moselhotel Burg Café *** Alken.

Dag 4 Lahn en Bad Ems 

Na het ontbijt rijden we naar Bad Ems aan de Lahn. Het 

keizer lijke kuuroord Bad Ems behoort tot de traditierijke 
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Dag 1

We rijden via Eindhoven en Hannover richting Magdeburg. 

Vrije lunch. Via Marienburg, de vroegere oude grensovergang van 

West- en Oost-Duitsland (ijzeren gordijn), rijden we verder naar 

Brandenburg, Potsdam en Berlijn. We rijden de ruim 3,5 km 

lange winkelboulevard Kurfürstendamm af en bezoeken de 

Gedächtniskirche. Daarna nemen we een kijkje in Berlijns grootste 

warenhuis, het ‘KaDeWe’. Avondmaal en overnachting in Maritim 

ProArte Hotel****(*).

Dag 2

We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en maken ons klaar om 

samen met onze gids de stad te verkennen.  Iedereen krijgt een 

audiosysteem zodat je tijdens het wandelen de gids steeds goed kan 

verstaan.  We  wandelen de Friedrichstrasse af en lopen door de 

duurdere winkelpassages. We bezoeken de Gendarmenmarkt met de 

bekendste chocolaterie van Duitsland.  Onder de lindebomen bezoe-

ken we het oorlogsmonument de Neue Wache. We gaan verder langs 

het Duits Historisch Museum en het Museumeiland met het 

PergamonMuseum naar de Berliner Domkerk. Daarna wandelen we 

tot aan de Nikolaiwijk, het oudste stukje van Berlijn. Middagmaal. In 

de namiddag maken we een rondrit door het vroegere Oost-Berlijn 

met de Alexanderplatz en de Karl-Marx-Allee. We maken een fotostop 

en wandelen langs de muur van de Topographie des Terrors tot aan 

Checkpoint Charlie. We gaan te voet terug naar het hotel voor een 

lekkere maaltijd. IN OKTOBER BEKIJKEN WE DE SPECIAAL 

VERLICHTE GEBOUWEN IN BERLIJN. Avondmaal en over-

nachting in Maritim ProArte Hotel****(*).

Dag 3

Na het ontbijtbuffet wandeling we voorbij het Duitse parlements-

gebouw, de fameuze Rijksdag, en gaan we tot aan de Pariser Platz, 

het grootse plein met de Brandenburger Tor en de Amerikaanse 

ambassade. Verder naar het Holocaustmonument met zijn 2751 

leisteengrijze grafmonumenten voor de Europese joden. Op wandel 

afstand ligt het culturele centrum van Berlijn met de Philharmonie en 

de Potsdamer Platz. Nadien rijden we tot aan het kasteel 

Charlottenburg waar we in de tuinen wandelen. Middagmaal. 

HOOGTEPUNTEN

 luxehotel dichtbij alle belangrijke trekpleisters

 historische en culturele bezienswaardigheden in Berlijn 

 bezoek aan Potsdam met het schitterende schloss en park 

Sanssouci

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be O
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Ook dit jaar maken we een unieke citytrip naar 

de Duitse hoofdstad Berlijn, waar West en Oost één werden. 

Berlijn brengt u in vervoering.  We verblijven in één van de beste hotels van 

de hoofdstad, centraal gelegen en met alle comfort. We bezoeken de meeste 

pittoreske hoekjes en bezichtigen culturele, toeristische en historische 

bezienswaardigheden. Trek met ons mee naar deze bruisende wereldstad en 

proef de sfeer van de historische metropool.

NIEUW! In Oktober kan je genieten van een spectaculair lichtspektakel. 

2 weken lang verwent “Het FESTIVAL OF LIGHT” de Metropool in zijn 

glitterende, kleurenpracht de stad Berlijn. 

Unieke verlichting en kunstvolle projecties op meer dan 40 beroemde  

Berlijnse plaatsen zoals Brandenburger Tor, The Siegesaule en het hotel 

Kempinski, vanaf de TV toren tot voorbij de Funkturm met een magische 

belichting door de ganse stad. Het festival spektakel wordt met een rijkelijk 

facetten spectrum en exclusive cultuur evenement omzoomt. laat dit 

spektakel u bekoren!
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Maritim Pro Arte Hotel****(*)

Het luxehotel is centraal gelegen in het oostelijk deel van 

de stad. Alle kamers beschikken over bad, douche, toilet, 

tv, minibar en airco. Je kan vrij gebruikmaken van sauna en 

zwembad en heerlijk ontspannen in de gezellige bar.  

Je geniet er van een subliem ontbijtbuffet en een verzorgd 

keuze driegangendiner.

Onze service:

• reis per luxe autocar;

• verblijf in vol pension 

vanaf het avondmaal op 

dag 1 tot en met het 

ontbijt op dag 5;

• een audiosysteem per 

persoon;

• btw en baantaksen;

• menukeuze ‘s avonds in 

het hotel;

• ‘s middags is 1 glas bier 

of frisdrank inbegrepen, 

op dag 2,3 en 4

• rondritten terplaatse;

• toegang tot alle 

bezienswaardigheden 

zoals beschreven in het 

programma;

• kamer met bad/douche, 

toilet en tv;

• boottocht op de Spree;

• Ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse .

Niet inbegrepen:

• drank aan tafel in het 

hotel;

• middagmaal dag 1 en 

dag 5;

• persoonlijke uitgaven; 

• toeslag éénpersoons-

kamer: augustus: € 99,-; 

oktober: € 145,-

• annulatie - en 

reisverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Een boottocht brengt ons naar de East Side Gallery, het lang-

ste stuk Berlijnse Muur dat is overgebleven. Een verdere stads-

rondrit brengt ons naar de Bernauer Strasse waar we een film 

bekijken. We lopen langs een stuk van de Muur en de vroegere 
Verzoeningskapel. Via de 

Prenzlauer Berg en het Kollwitzplein 

gaat het naar de Hackescher Markt. We slenteren 

door de pittoreske straatjes en het avondlijk verlichte centrum 

terug naar het hotel. Avondmaal en overnachting in Maritim ProArte 

Hotel****(*).

Dag 4

Ontbijtbuffet. Nadien is er vrije tijd en kort voor de middag rijden we naar 

Potsdam. Middagmaal. Om 14u00 maken we met een plaatselijke gids een 

rondrit langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals het historisch 

stadskanaal, de Hollandse wijk en Schloss Cecilienhof. Nadien brengen we 

een bezoek aan het Schloss Sanssouci met zijn majestueuze park. 

Avondmaal en overnachting in Maritim ProArte Hotel****(*).

Dag 5

Na het ontbijtbuffet nemen we afscheid van Berlijn en rijden via Magdeburg en 

Hannover terug naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Datum 18 augustus en 17 oktober 2020
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 5 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 760 p.p.
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BERLIJN 5 DAGEN DUITSLAND  RIJKE EN GEVARIEERDE CULTUUR



The place to be…  het mooie Tirol, een paradijs 

op aarde en voor ieder wat wils, waar je fantastisch kan 

wandelen met mooie vergezichten op de valleien en dalen. Grüß Gott…  

U verblijft in Elbigenalp (1040m), de hoofdplaats van het Lechtal dat te midden 

ligt van de Lechtaler en de Allgauer Bergen. Het is een echt Tiroler dorp, in 

rust en harmonie gegroeid met de omringende Alpenweiden. Het dorp is sinds 

1951 bekend om zijn befaamde houtsnijschool en is de plaats die Maria van 

Beieren, de moeder van koning Lodewijk II, reeds in de 19e eeuw koos als 

zomerverblijfplaats. Verder maken wij  excursies naar hoogtepunten, zoals 

het Bodenmeer met Friedrichshafen (Zeppelin museum), het eiland Lindau, 

de dwergstaat Liechtenstein. Beieren met het klooster Ettal, Oberammergau, 

beroemd om zijn passiespel en de rococo bedevaartkerk Wies. Het gezellig 

stadje Füssen, het eindpunt van de Romantische Strasse.  En van de 

fascinerende zomer- en wintersport-plaatsen Lech en St. Anton am Arlberg 

kan je met al uw zintuigen genieten. Kortom, Tirol en omgeving is een droom- 

of vakantie bestemming met een gastvrije bevolking.

Dag 1 

We vertrekken als wereldreizigers (Globetrotters) richting 

Luxemburg, Frankrijk met de Elzas (vrije lunch onderweg) en via 

Zwitserland met steden als Bazel en Zürich bereiken we de grens 

met Oostenrijk. We rijden via het Klosterdal en Lech naar onze ver-

blijfplaats Elbigenalp. Welkomstdrink, avondmaal en overnachting in 

Hotel Alpenrose****S.

Dag 2

We genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en nemen de bus naar 

het vorstendom Liechtenstein waar we met een toeristentreintje het 

liefdevol stadje Vaduz bezoeken, interessant voor filatelisten en 

kunstminnaars. Het is een belangrijk economisch mini-staatje met 

een in het oog springend kasteel waar we in het centrum het mid-

dagmaal nemen. 

Avondmaal, dansavond met ambiance en overnachting in 

Hotel Alpenrose****S.

Dag 3

Ontbijtbuffet. Uitstap naar Friedrichshafen gelegen aan de oevers 

van het Bodenmeer. Daar bezoeken we het Zeppelin Museum, waar 

u de grootste collectie over de geschiedenis van luchtschepen ter 

wereld vindt. Aansluitend middagmaal en wat vrije tijd om te slen-

teren op de lange boulevard met uitzicht op het meer en de Alpen. 

Nadien bezoek aan het eiland Lindau. In dit schilderachtige middel-

eeuwse stadje lijkt de tijd te hebben stilgestaan, met zijn monumen-

tale haveningang en zijn historische gebouwen. Ook zijn er leuke 

 terrasjes en kronkelige steegjes. Avondmaal en overnachting in 

Hotel Alpenrose****S.

Dag 4

Ontbijtbuffet. We Vertrekken naar Lech waar ook gekroonde hoof-

den graag te gast zijn, w.o. de Nederlandse Koninklijke familie. Vrije 

tijd in het bergdorp met terrasjes, dat doorsneden wordt door de 

gelijknamige snelstromende rivier. Middagmaal in Lech of lekker 

smullen in het restaurant van het hotel. Vrije namiddag en men kan 

nog altijd genieten van de accommodatie van het hotel, zwemmen, 

mini-golf, sauna, massages of indien mogelijk maken we een mooie 

HOOGTEPUNTEN

 een rijke geschiedenis en cultuur

 Oostenrijkse sfeer en ambiance 

 Liechtenstein slechts 162 km2 groot 

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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TIROL 7 DAGEN OOSTENRIJK AMBIANCE IN HET HART VAN DE ALPEN
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Alpenrose Wellness Hotel****S

de 10 jaar 

door gaan. In een 

lokaal restaurant nemen we het 

middagmaal. Op de terugkeer bezoeken we 

een bedevaartsoord met de Wieskerk, in een schitterende 

rococostijl. Deze staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. 

Avondmaal, galadiner met kaarslicht en overnachting in Hotel 

Alpenrose****S.

Dag 6

Ontbijtbuffet. Vrije voormiddag. Ontdek nog even het rustgevende landschap 

en geniet van de bergen, de zon en de natuur rond Elbingenalp of van de 

inrichting van het hotel. Misschien nog even snel fitnessen of een heerlijke 

ontspannende massage nemen om de dag verder te zetten. Middagmaal in 

het hotel en klaar zijn we  om richting Füssen te rijden dat ligt aan het eind-

punt van de Romantische Strasse. Het wordt de “Poort tot Tirol” genoemd 

en is bekend om zijn voormalig klooster St. Mang en het kasteel Hohe 

Schloss. Het (laatste) avondmaal en overnachting in Hotel Alpenrose****S.

Dag 7

Na het ontbijt reizen we via Lech, Zurich, Bazel en Arlon terug naar Deinze 

en de verschillende afstapplaatsen.

Dit hotel  ligt in het rustige dorpje Elbigenalp en voldoet aan 
alle eisen. Ruime kamers (32m²) met een gezellige zithoek 
met tegelkachel, bad of douche, WC, haardroger, telefoon, 
minibar, TV, radio, kluis en balkon.In het restaurant kan je 
genieten van een vers ontbijt, ’s middags warme en koude 
snacks, koffie en cake. ’s Avonds keuze uit 3 verschillende 
menu’s en dagelijks salade, kaas- en fruitbuffet. Daarnaast 
kan men vertoeven in een gezellige bar. De Spa van het hotel 
is enorm met een binnen-zwembad, sauna, fitnessruimte en 
tegen betaling kunnen er behandelingen geboekt worden in 
het schoonheidssalon (massages). Tuin met (zwem)vijver en 
ligstoelen, tennis, mini-golf en fietsverhuur. Kortom een hotel 
waar het heerlijk vertoeven is.

wandeling naar de Holzgauhangbrug, 

een adembenemende ervaring om deze 200,5 m 

lange hangbrug op een duizelingwekkende hoogte van  

105 m over te steken. Andere wandelingen zijn uiteraard ook 

mogelijk. Avondmaal, dansavond met live-muziek en over-

nachting in Hotel Alpenrose****S.

Dag 5 

Ontbijtbuffet. Een dagje Beieren. Via Garmisch-Parkenkirchen 

bezoeken we de  Benedictijnen Abdij van Ettal. In het interieur 

komt u ogen en tijd te kort door de rijke decoratie en de 

enorme koepel. Nog geen 5 km verder worden we aange-

naam verrast in Oberammergau door de vele huizen met 

beschilderde voorgevels in een dorp dat bekend en beroemd 

is om zijn Passiespelen (de lijdensweg van Christus), die om 

Onze service:

• reis per luxe-autocar;

• Kamers met bad/dou-

che, wc, tv en telefoon;

• volpension vanaf het 

avondmaal op dag 

1 t.e.m. het ontbijt op 

dag 7;

• galadiner bij kaarslicht;

• uitstappen zoals ver-

meld in het programma;

• 2 sfeeravonden met live 

muziek en dans;

• inkom Zeppelin 

 museum;

• treintje in Vaduz;

• btw en baantaksen;

• Volgorde programma 

kan wijzigen in samen-

spraak met hotelier;

• ervaren chauffeur en 

reisleider blijven de hele 

reis ter plaatse. 

Niet inbegrepen:

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• toeslag éénpersoons-

 kamer: € 95;

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

Datum 12 juli 
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 960 p.p.
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Dag 1: Deinze - Kopenhagen
Deinze- Antwerpen -  Bremen - Hamburg - Lubeck - overtocht 
Puttgarden - Rodby - Kopenhagen. Avondmaal en overnachting in 

Hotel ***.

Dag 2: Kopenhagen - Linköping
Na het ontbijtbuffet beginnen we aan een stadsrondrit door het mooie 
Kopenhagen en beleven de bezienswaardigheden zoals het stadhuis, 
Schloss Amaliënborg, De residentie van de Koningin, Schloss 
Christiansborg, het Parlement, de Beurs, het havenkwartier en natuur-
lijk de bekende, kleine zeemeermin. Verder gaat het richting Vätensee. 
Bij de Ljungby hebben we de mogelijkheid het Elandenpark te bezoe-
ken. In Granna kunnen we niet voorbij de beroemde suikerbakkerijen 
van de beroemde kleurige snoepen. ‘ s Avonds bereiken we 

Linköping. Avondmaal en overnachting in Hotel ***.

Dag 3: Linköping - Stockholm - cruise in de Zweedse 
Archipel.
Ontbijtbuffet. De weg brengt ons vandaag naar Stockholm. 
Een stadsrondrit in wellicht de mooiste Scandinavische hoofdstad 
toont ons de stad in alle aspecten. Met zijn 14 eilanden die door 57 
bruggen met elkaar verbonden zijn. De indrukwekkende gebouwen, 
de ongelooflijke natuur en daarnaast ook het water met zijn kanalen 
maken deze stad zo merkwaardig. We maken ook nog de aflossing 
van de wacht mee en in de namiddag kan je op eigen houtje deze 
mooie stad verder ontdekken. In de vroege avond vervolgen we 
onze dag met het inschepen op het paradeschip van de Viking Line, 
de Cinderella. Onderweg legt het het schip legt ook kort aan aan het 
Älandinseln. We maken een 22 uur durende Cruise met adembene-
mende landschappen, grote panorama’s in een comfortabel schip 
met talrijke faciliteiten. We varen voorbij de bekende Stockholmse 
tuin archipel. Avondmaal en overnachting in 2 bed binnenkajuiten.

Dag 4: Stockholm - Eskilstuna
Ontbijtbuffet. Vroege vogels kunnen een uitzonderlijke blik werpen 
op de havenstad Mariehamm voor het schip koers vaart richting 
Stockholm. Geniet van de dag aan boord van het schip terwijl het 
door beroemde sluizen vaart. Na onze aankomst in Stockholm in de 
namiddag rijden we richting Eskilstura. Op deze weg ligt Mariefeld 
waar het kasteel Gripsholm zich bevindt. Avondmaal en over-

nachting in Eskilstuna. Hotel ***.

Verlaten landschappen doorkruisen, een 

indrukwekkende wereldmetropool bezoeken en 30.000 

eilanden omzomen een perfecte combinatie.

nieuw

1312

CRUISE NAAR DE ZWEEDSE ARCHIPEL 6 DAGEN KOPENHAGEN EN STOCKHOLM



Hotels in Denemarken en Zweden ***

Alle hotels zijn goed gesitueerd. De kamers zijn uitgerust met 

bad/ douche, toilet, telefoon en tv. In het restaurant wordt 

de plaatselijke traditie van geraffineerde kookkunst alle 

eer aangedaan. ‘s morgens is er ontbijtbuffet en ‘s avonds 

genieten we van een 3-gangenmenu.

Dag 5: Eskilstuna - Göteborg
Ontbijtbuffet. Via Örebro gaat het richting Mariestadt en langs 
het grootste meer van Zweden, langs Vänernsee, naar 
Karlskoga. Hier ligt het Alfred-Nobel-huis van de uitvinder en 
stichter van de wereldbekende Nobelprijzen. Zijn vroeger huis 
is nu ingericht als museum. Verder naar Göteborg. 
Gelegenheid tot het ontdekken van deze stad voor we 
inschepen. Avondmaal en overnachting in 2- persoons bin-
nencabinne.

Dag 6 - Kiel - Deinze
Na een Scandinavisch ontbijtbuffet en ontscheping in Kiel 
zetten we onze reis verder via Hamburg, Bremen, Münster, 
Venlo, Antwerpen en de verschillende afstapplaatsen.

 Onze service:

• Reis per luxe autocar van 

Reizen De Globetrotter;

• 3 overnachtingen in half 

pension;

• overnachting in half 

 pension op de over-

tochten van de Viking 

Cinderella;

• Overnachting in half 

 pension op de overtocht 

van Göteborg naar Kiel;

• Binnen kajuiten met 

 douche/bad en toilet;

• Plaatselijke gidsen in 

Kopenhagen en 

Stockholm;

• Ontbijtbuffet en ‘s avonds 

3- gangenmenu of buffet;

• Bezoek Elandenpark;

• Alle boottochten en 

 ferry’s volgens  

programma;

• BTW en baantaksen;

• Ervaren chauffeurs en 

reisleiders blijven bij u 

gedurende de hele reis 

ter plaatse. 

Niet inbegrepen:

• Drank en persoonlijke 

uitgaven;

• Middagmalen;

• Toeslag éénpersoons-

kamer & binnenkajuit:  

€ 199,-

• Toeslag buitenkajuit 

2-pers.: € 45,- p.p.   

op aanvraag!

• Annulatie- en bijstands-

verzekering.

 

Munteenheid:

• Zweedse Kronen:  

€ 1 = 10,59 SEK

• Deense Kronen:  

€ 1 = 7.47 DKK

Datum 19 juli
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 6 dagen

€ 965 p.p. 1312
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HOOGTEPUNTEN

 we ontdekken de top-5: Rigi, Pilatus, Titlis, Bürgenstock en 

Stanserhorn

 spectaculaire rit met de steilste tandradbaan ter wereld

 pittoresk verblijf in een baai van het Vierwoudstedenmeer

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Dag 1

Onze luxueuze bus brengt ons via Luxemburg en Bazel naar 

Hergiswil. Dit stadje ligt aan een baai van het Vierwoud-

stedenmeer, dichtbij de Pilatus, met als attractie de glasfabriek 

met bijhorend museum. Aan de oevers van het meer kan je 

wandelen, surfen of genieten van een aperitiefje op het terras. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 2

Ontbijtbuffet. In de voormiddag varen we met de boot naar 

Stansstad. Met de postbus gaat het verder naar Bürgenstock, 

een luxueus vakantieoord en traditionele stek voor de jetset. 

Er woonden al vele beroemdheden waaronder Sophia Loren en 

Audrey Hepburn. Je krijgt er op 600 meter hoogte prachtige 

uitzichten op het Vierwoudstedenmeer, de Pilatus en de Rigi. 

In de omgeving bevindt zich de historische Hammetschwandlift. 

Die brengt ons in 1 minuut naar een indrukwekkend uitzicht-

plateau. Na een wandelingetje van circa 2,5 km gaat het met het 

tandradtreintje terug naar beneden. Bij goed weer kunnen we een 

paar uurtjes boven blijven. We nemen de trein terug naar 

Hergiswil. Vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 3

Na het ontbijt nemen we de trein naar Stans, een interessant 

dorpje met prachtige barokke kerk en interessante gebouwen 

zoals het middeleeuwse Höfli. In de voormiddag bereiken we, na 

een traject van 4 km met een oude tandradbaan en moderne 

Cabrio-zweefbaan, de top van de 1.898 meter hoge Stanserhorn. 

Daar genieten we van een prachtig panorama op de gletsjers van 

de Titlis en het Jungfraumassief. We keren terug met de trein naar 

Hergiswil. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 4

Ontbijtbuffet. Vandaag brengen we een bezoek aan de eerste 

Europese bergbaan. Die brengt ons naar de bijna 1.800 meter 

hoge Rigi. We vertrekken met de trein naar Luzern en nemen daar 

de boot tot in Vitznau. We stappen daarna over op het 

Lu
ze

rn

Het Vierwoudstedenmeer in Centraal-Zwitserland 
wordt omringd door hoge bergen. De Rigi, Pilatus, Titlis, 

Bürgenstock en Stanserhorn onthullen op deze reis hun geheimen. 
We laten je graag kennismaken met het unieke berglandschap en 

ontdekken samen de wondere wereld van de bergbanen. Met als kers op 
de taart een rit met de steilste tandradbaan ter wereld. 

Lonkt het avontuur en ben je klaar voor prachtige vergezichten 
in een schitterend berglandschap? 

Ga dan mee met ons op deze exclusieve reis!

succesreis

1514

ZWITSERLAND 8 DAGEN  OP AVONTUUR ROND HET VIERWOUDSTEDENMEER



Onze service:

•  reis per luxe-autocar;

• halfpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 8;

• 1 feestmenu en op de 

andere avonden keuze 

van het hoofd gerecht en 

dessert;

• kamers met bad/dou-

che, toilet, internetver-

binding, satelliet-tv;

• btw en baantaksen;

• vrij gebruik van alle spa- 

faciliteiten van het hotel;

• vrij gebruik van alle 

bergbanen, liften en trei-

nen zoals beschreven in 

het programma- waarde 

pass € 350,- p.p.

• wandelkaart van de 

omgeving;

• diploma bij terugreis;

• ervaren chauffeur en 

gids blijven de hele reis 

ter plaatse. 

Niet inbegrepen:

•  drank en persoonlijke 

uitgaven

•  alle middagmalen

•  toeslag éénpersoons-

 kamer: € 130,-

• toeslag dubbel in zicht 

op het meer:  

€ 155,- p.p. 

• toeslag één-

persoonskamer als  

dubbel: € 355,-

•  annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering.

Reisdocumenten:

•  geldige identiteitskaart

Munteenheid:

•   Zwitserse frank en euro: 

€ 1 = CHF 1,10 

SeeHotel Pilatus****

Het hotel is mooi gelegen aan de oever van het Vierwoud-

stedenmeer. Het is een zeer verzorgde accommodatie met een 

prachtig park, 70 kamers en 2 suites met uitzicht op het meer 

of op de bergen. Ook de restaurants en eetzalen hebben een 

geweldig uitzicht op het meer. Er is een overdekt zwembad, 

sauna, spa en fitnesscentrum met zonneweide en een eigen 

strand. De twee restaurants serveren een heerlijk ontbijtbuffet 

en ‘s avonds een verzorgde maaltijd. 

€ 1.220 p.p.

Datum 25 juli
Vertrek Deinze 06u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

tandradtreintje dat ons naar de 

top van de Rigi brengt. Met meer dan 100 km 

wandelpaden, een unieke flora en prachtige vergezichten is 

dit een schitterende plek voor wandelaars. We keren met de 

boot terug naar Hergiswil. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 5

Na het ontbijt maken we de koningsetappe naar de 

Pilatusberg en Luzern. We varen eerst tot in Hergiswil en 

nemen de trein naar Alpnachstad om dan met de steilste 

tandradbaan ter wereld in iets minder dan een uur naar boven 

te sporen. Het stijgingspercentage bedraagt 48 procent en 

het treintje brengt ons van 440 meter naar 2.073 meter 

hoogte. We keren terug via Kriens met een gondelbaan. 

Vervolgens brengen we een bezoek aan de prachtige stad 

Luzern met wereldberoemde Kapellbrücke en de gletsjertuin. 

Vrije tijd om te shoppen. We keren met de boot (bij goed 

weer) of de bus terug naar het hotel. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 6

Ontbijtbuffet. Vandaag ronden 

we onze top 5-bezoeken af met een tocht 

naar de gletsjerwereld van de Titlis in Engelberg.  

We sporen met de trein naar Engelberg dat aan de voet van de 

3.039 meter hoge en met eeuwige sneeuw bedekte berg Titlis ligt.  

Met de eerste draaiende cabinebaan in de wereld gaat het in vijf minuten naar 

het bergstation op 3.020 meter. In de namiddag bezoeken we in Engelberg 

het fraaie benedictijnenklooster dat in 1120 werd gesticht ter ere van Maria. 

We keren terug met de trein voor een feestelijk avondmaal en overnachting in 

SeeHotel Pilatus****.

Dag 7

Ontbijtbuffet. Een vrije dag om te genieten van de omgeving. 

Avondmaal en overnachting in SeeHotel Pilatus****.

Dag 8

Na het ontbijtbuffet vertrekken we terug naar België. Vrij middagmaal in de 

buurt van Colmar of Straatsburg. Daarna reizen we via Luxemburg naar 

Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

1514
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Dag 1
Onze luxueuze autocar brengt ons via Luxemburg en Nancy naar 
Dijon voor een vrij middagmaal. Nadien is er een vrij bezoek aan het 
Bourgondisch stadje Tournus, mooi gelegen aan de Saône. We rijden 
verder via Lyon naar ons hotel. Avondmaal en overnachting in hotel***.

Dag 2 Omgeving Lyon  - Marseille
Na het ontbijt maken we een mooie rit door de Provence, richting 
Orange.  We brengen een bezoek aan het natuurwonder van 
Frankrijk: “Les Baux”, ooit de machtigste stad van de Provence. In 
Les Baux gaan we ook eten in een typisch restaurantje. Bezoek aan 
het museum “La Petite Provence”, waar men het dagelijkse leven 
van vroeger in verschillende Provençaalse dorpjes uitbeeldt. Daarna 
rijden we verder naar Marseille waar we inschepen.  Avondmaal aan 
boord en overnachting in een tweepersoons-binnen cabine.

Dag 3 Ajaccio - Sartène - Porto Vecchio
Ontbijt. We komen aan in Ajaccio, de geboortestad van Napoleon. 
We bezoeken de grootste stad van het eiland  en laten u de sfeer 
opsnuiven van de statige herenhuizen in de eeuwenoude straatjes. 
We verlaten de hoofdstad van Corsica naar het middeleeuwse 
Sartène, gelegen op een adembenemende rots. Middagmaal. 
Bezoek aan dit stadje en nadien gaat het via de Golf van Roccapina 
naar Porto Vecchio, vaak de mooiste stad van Corsica genoemd. 
Avondmaal en overnachting in hotel***.

Dag 4 Porto-Vecchio - Col de Bavella
Ontbijt. Vanuit Porto Vecchio maken we een uitstap naar het 
Massief van Bavella, ook wel de Corsicaanse Dolomieten genoemd. 
We rijden langs het stuwmeer en door het bos van Ospédale met 
reusachtige granietrotsen. Op de mooiste col van Corsica, “Col de 
Bavella”, krijg je een schitterend uitzicht op de beroemde “Aiguilles 
de Bavella”. Middagmaal in Zonza. Langs smalle wegen en mooie 
panorama’s rijden we via Levie , col de Bacinu en de kurkeikenbos-
sen naar onze verblijfplaats in Porto Vecchio. Avondmaal en over-
nachting in hotel***.

Dag 5 Porto-Vecchio - Bonifacio
Ontbijt. We maken een uitstap naar Bonifacio, gelegen op hoge 
kalk rotsen. Flaneren door de steegjes is een belevenis vanwege het 
prachtige uitzicht op de straat van Sardinië. We maken een boot-
tocht langs de steile krijtrotsen naar de verschillende grotten in zee. 
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 prachtige berglandschappen met indrukwekkende uitzichten

 zuiderse sfeer en zon

 boottocht met adembenemend zicht op de kalkrotsen

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Corsica, het mooiste eiland onder de zon, is een 

juweel in de Middellandse Zee, op slechts 7 km ten noorden 

van Sardinië. Dit grootste Franse eiland met heel duidelijke Italiaanse 

invloeden wordt niet voor niets “Ile de Beauté” of

 “Eiland van de Schoonheid” genoemd. Corsica is een uniek eiland 

met een enorme rijkdom en diversiteit aan natuurlijke schoonheden.

Wil je de sfeer opsnuiven van dit karaktervolle zuiderse eiland en 

genieten van de zon en de prachtige berglandschappen? Stap dan 

op onze luxebus en laat je onderdompelen in de prachtige natuur. 
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Hotels in Corsica***

Alle hotels zijn goed gesitueerd. De kamers zijn uitgerust met 

bad/ douche, toilet, telefoon en tv. In het restaurant wordt 

de plaatselijke traditie van geraffineerde kookkunst alle 

eer aangedaan. ‘s morgens is er ontbijtbuffet en ‘s avonds 

genieten we van een 3-gangenmenu.

Een blik op de huizen die over 
de kalkrotsen hangen is adembenemend. 
Middagmaal en vrije namiddag. Avondmaal en overnachting 
in hotel***.

Dag 6 Porto-Vecchio - Calvi
Ontbijt. Wij verlaten Porto-Vecchio en rijden naar de westkust 
van Corsica via de paarlemoerkust naar Aléria. Nadien trek-
ken we het binnenland in en via een smalle weg met prachti-
ge panorama’s en door pittoreske dorpjes die tegen de hel-
lingen zijn aangeplakt rijden we door de Castagniccia-streek, 
genoemd naar de kastanje bossen in de omgeving. 
Onderweg wordt er regelmatig gestopt en nemen we het 
middagmaal in een streekrestaurant. Via Morosaglia, de 
geboorteplaats van de Corsicaanse patriot Pascal Paoli, gaat 
het verder naar Ponte Leccia, waar we richting de Golf van 
Calvi rijden naar ons verblijfhotel. Overnachting in hotel***. 
Avondmaal in een restaurant in de stad.

Dag 7 Calvi - Calenzana - San Antonino
Ontbijt. We bezoeken de bekende toeristische plaats Calvi, 
het Saint-Tropez van het eiland, met gezellige winkelstraten, 
een mooie promenade en een levendig jachthaventje. 
Middagmaal. Rondrit door de Balagne naar fraai gelegen dor-
pen zoals Calenzana, een sfeervol stadje middenin olijf- en 
amandelgaarden, en het dorpje San - Antonino, gelegen op 
een arendsnest. Overnachting in hotel***. Avondmaal in 
een restaurant in de stad.

Dag 8 Calvi - Porto
Ontbijt. We gaan nu nog meer de landschappelijke schoon-
heid van het eiland ontdekken en rijden langs Ponte Leccia 
naar de Scala di Santa Regina, een wondermooie kloof die 

 Onze service:

• reis per luxe autocar;

• overtocht in 2-per-

soons-binnenkajuiten 

met douche en toilet in 

de heenreis;

• overtocht in 2-persoons 

buitencabine met 

 douche en toilet in de 

terugreis;

• volpension vanaf het 

avondmaal dag 1 tot het 

ontbijt dag 10;

• kamer met bad/douche 

en toilet;

• boottocht langs de krijt-

rotsen in Bonifacio;

• toeristentreintje in 

Bonifatio;

• Ingang museum;  

“la petite provence”;

• op de overtochten met 

de boot, avondmaal + 

ontbijtbuffet;

• btw en baantaksen;

• ervaren chauffeur en reis-

leider blijven de hele reis 

ter plaatse. 

 Niet inbegrepen: 

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• middagmalen dag 1 en 

dag 10; 

• toeslag éénpersoons-

 kamer + kajuit: € 299;

• annulatie- en reis-

 bijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 

• euro

een opeenvolging is van granieten 
rotsmassa’s, vervolgens langs de 
Barrage de Calacuccia, door het Forêt de Aïtone, 
het bergdorp Evisa om de Golf van Porto te bereiken. In het 
vakantiedorp Porto nemen we het middagmaal. We rijden nu naar 
Piana, langs een magnifieke kust, de Calanche. Men kan ze één van de 
zeven wonderen van Corsica noemen. Na dit verbazend, fenomenaal decor 
keren we over de Col de la Croix terug naar het verblijfhotel in Calvi hotel *** 
voor overnachting. Avondmaal in een restaurant in de stad.

Dag 9 Calvi - Cap Corse - Bastia
Ontbijt. Uitstap naar het ruige schiereiland Cap Corse. De weg loopt langs 
lieflijke kustplaatsen en het grillige desolaat, berglandschap van de Agriaten 
naar het havenstadje St.-Florent. Langs steile rotsen bereiken we het mid-
deleeuwse Nonza. We rijden over de Col de Serra naar de badplaats 
Macinaggio voor het middagmaal. Via de oostkust en langs het vissers-
dorpje Erbalunga met een vervallen Genuese toren komen we aan in Bastia, 
de hoofdstad van het departement Haute-Corse. Bastia heeft de bezoeker 
veel te bieden. Vooral het stadsdeel rond het Bassin du Vieux Port is bijzon-
der sfeervol. Tegen de avond, nemen we terug de ferry voor de overtocht 
naar Marseille. Avondmaal met bediening aan boord en overnachting in een 
tweepersoons-buitencabine.

Dag 10 Marseille - Deinze
We genieten van een ontbijt aan boord. Aankomst in Marseille. Daarna rijden 
we met de autocar via Lyon en Reims terug naar Deinze en de verschillende 
afstapplaatsen.

Datum za 26 september
Vertrek Deinze 05u00 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.555 p.p. 1716
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Polen, gelegen in Midden-Europa, heeft heel wat 

te bieden. Prachtige natuur en het rijke kunstpatrimonium 

maken dit een geliefd oord voor toeristen. De vriendelijke bevolking zorgt voor 

een gastvrije sfeer. Door zijn ligging in het midden van Europa kent Polen een 

uniek en rijk cultureel erfgoed. 

In de steden vind je een mix van Europese stijlen terug. Ben je benieuwd naar 

de vele hoogtepunten die Polen te bieden heeft? Deze reis laat je het mooiste 

van Polen ontdekken. Een absolute aanrader!

Dag 1

Onze luxueuze bus brengt ons via Eindhoven en Berlijn naar 

Frankfurt an der Oder over de Poolse grens naar Poznan. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

Dag 2  Poznan

Ontbijtbuffet.  We brengen een bezoek aan de oude stad van 

Poznan, de Maria Magdalenakerk en het stadhuis. Vrije lunch en 

geld wisselen. Nadien bezoeken we de geboortestad van 

Copernicus met de vele gotische gebouwen van de oude stad en 

het stadhuis. Dan verder naar Torun, de stad van Copernicus. 

Nadien verder naar de voormalige Hansestad Gdansk gelegen aan 

de Oostzee. Avondmaal en overnachting in Gdansk in hotel*****.

Dag 3  Gdansk

Ontbijtbuffet. Vandaag vertoeven we in de zogenaamde Driestad in 

het noorden van Polen: de moederstad Gdansk, haar dochter aan 

de zee Sopot en het industriële Gdynia. We bezoeken het volledig 

gereconstrueerde historische stadscentrum: centraal ligt de lange 

Markt met het gotische stadhuis, de fontein van Neptunus en de 

mooie patriciërshuizen. Verder langs de Mariakerk, de Amberstraat 

en de Koninklijke route.  Vrije lunch en ontdek op eigen houtje deze 

aangename stad of geniet van de buitengewone sfeer. Avondmaal 

en overnachting in Gdansk in hotel*****.

Dag 4 Warschau
Ontbijtbuffet. We vertrekken richting Malbork waar we een bezoek 
brengen aan Marienburg, de grootste en laatst gebouwde middel-
eeuwse burcht van Europa. Nadien rijden we verder naar de hoofd-
stad Warschau. Avondmaal en overnachting in Hotel Radisson 
Sass*****.

Dag 5 Warschau
Ontbijtbuffet. We bezoeken het paleis en de tuinen van Lazienki.  
We bezichtigen het monument voor F. Chopin en het Waterpaleis 
van de laatste Poolse koning, Poniatowski. Nadien maken we een 
toeristische rondrit langs het Gettomonument, het 
Umschlagplatzmonument, vele middeleeuwse straatjes en de 
Rynek Starego Miesta. We vervolgen met een wandeling langs de 
Zygmuntzuil nabij het koninklijke paleis en brengen een bezoek aan 
het monument van de Onbekende Soldaat. Vrije tijd. Avondmaal en 
overnachting in Warschau in Hotel Radisson Sass*****.
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 rijke cultuur in de vele mooie steden

 bezoek aan de hoofdstad Warschau en de kunststad Krakau

 aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Datum 11 augustus
Vertrek Deinze 04u30 - Garage De Globetrotter
Duur 10 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 1.120 p.p.

Dag 6 Krakau
Na het ontbijtbuffet vertrek-
ken we naar Czestochowa, het belangrijkste bede-
vaartsoord van Oost-Europa. We bezoeken het icoon Matka 
Boska Czestochowska, de Zwarte Madonna in het heiligdom 
van 40 Jasna Gora. Dit icoon wordt in Polen vereerd als een 
koningin en als de redster van het vaderland. Vervolgens 
 rijden we via Katowice naar Krakau. Avondmaal en overnach-
ting in Hotel Holliday Inn *****.

Dag 7 Krakau
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan de Wavelheuvel en 
verkennen nadien Kazimierz, de oude Joodse wijk waar 
opnames werden gemaakt voor de aangrijpende film 
Schindlers List. We bezoeken er het museum van de fabriek 
van Schindler. Vrije lunch. Daarna bezichtigen we de kunst-
stad Krakau, de mooiste stad en ooit koninklijke hoofdstad 
van Polen. Er is tijd voor een wandeling door de historische 
stadskern met nadien ook vrije tijd om te shoppen. 
Avondmaal en overnachting in Krakau in Hotel Holliday 
Inn*****.

Onze service: 

• de reis per luxe autocar;

• half pension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 10;

• kamer met douche/bad, 

wc, telefoon, tv;

• verblijftaksen;

• btw en baantaksen;

• rondritten ter plaatse;

• Audio systeem p.p. voor 

de volledige reis;

• Ervaren chauffeur en gids 

blijven gedurende de reis 

ter plaatse.

Niet inbegrepen: 

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• middagmalen;

• alle inkomgelden, extra 

gidsen, liften, boottochten: 

± € 95,- p.p.;

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 370,-;

• annulatie- en 

reisbijstandsverzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid:

• € 1 = 4,28 PLN

Tip:

• geld wisselen in  

Polen - Poznan

Dag 8 Wroclaw
We genieten van het ontbijtbuffet en bezoeken dan de zout-
mijnen van Wieliczka. Vrije lunch. Nadien reizen we door naar 
Auschwitz-Birkenau. Tussen 1942 en 1945 vonden in dit gruwelkamp 
 ongeveer 1.500.000 mensen van 28 verschillende nationaliteiten de dood. 
Na dit aangrijpend bezoek rijden we via Gliwice en Opole naar Wroclaw. 
Avondmaal en overnachting in Hotel****.

Dag 9
Ontbijtbuffet. We brengen een bezoek aan Wroclaw of Breslau aan de rivier 
de Oder. Wroclaw is de voornaamste historische stad van Silezië en de vier-
de stad van Polen. Vrije lunch. Omstreeks 13u30 rijden we via Legnica naar 
de Duitse grens. Avondmaal en overnachting in Leipzig in Hotel****.

Dag 10
Ontbijtbuffet. We reizen via Leipzig naar Kassel. Vrije lunch langs de snel-
weg. Verder door het Ruhrgebied naar Eindhoven en via Antwerpen terug 
naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Hotels****(*)

Alle hotels zijn van luxueuze kwaliteit. Kamers met bad/ 

douche, toilet, tv, air-conditioning. ‘s Morgens is er ontbijt-

buffet en ‘s avonds een buffet of verzorgd driegangenmenu.
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Ierland is een brok natuur. De dag begint met een 

voedzaam Iers ontbijt. Als eiland heeft Ierland een kustlijn 

met kilometers lange zandstranden, met zeewier bedekte rotspunten 

en adembenemende kliffen. Nergens voel je je beter dan op het groene 

eiland. We bezoeken heel wat parken zoals Het Nationaal Park Glenveagh, 

een nationaal park in de Derryveaghbergen, met meer dan 16.000 hectare 

met bergen, meren en bossen in het Noordwesten van County Donegal. 

De Giant’s Causeway is een rotsformatie aan de noordoostkust van 

Noord-Ierland, die bestaat uit zo’n 40.000 basaltzuilen. De formatie staat 

sinds 1986 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De rotsen zouden 

zijn ontstaan bij een vulkaanuitbarsting, zo’n 60 miljoen jaar geleden. De 

Cliffs of Moher en zijn bezoekerscentrum zijn zeker wereldberoemd en 

adembenemend. Daarnaast hebben we de 2 grootste steden van Ierland, 

Dublin en Belfast die zeker een bezoek waard zijn.

We nemen je mee in een wereld waar je zal versteld staan van de natuur 

en de mooie steden, en dorpjes in dit land.

Dag 1

Onze luxe autocar brengt ons naar Rotterdam/Zeebrugge om in te schepen 

op een schip van P&O. Wij overnachten in een 2-persoons binnenkajuit. 

(buitenkajuiten op aanvraag). Avondmaal aan boord van het schip.

Dag 2  HULL - DUBLIN

Ontbijtbuffet. We komen aan in de vroege morgen in de haven van Hull. Na 

het verlaten van het schip gaat het richting Manchester en Chester naar de 

haven in Holyhead . Hier nemen we in de namiddag de boot die ons naar 

Dublin brengt. Avondmaal en overnachting in hotel ***. 

Omgeving Dublin.

Dag 3  DUBLIN- KILKENNY

Ontbijtbuffet. We beginnen de dag met een stadsrondvaart door de Ierse 

hoofdstad Dublin, waar de rivier de Liffey dwars doorheen stroomt. Nadien rij-

den we verder door het woeste landschap van de Wicklow Mountains waar 

we prachtige vergezichten hebben op de omgeving. Via de Wicklow Gap 

bereiken we Glendalough, waar de ruïnes van het klooster uit de 6de eeuw 

zich bevinden. We rijden verder voorbij Hollywood naar het knusse stadje 

Kilkenny. Avondmaal en overnachting in hotel ***.

Dag 4  KILKENNY – COUNTY CLARE

Ontbijtbuffet. We rijden in de richting van Limerick waar we dan terecht 

komen in het kalksteengebergte van het Burren gebied. Via Ennnis rijden we 

over het lieflijk golvende County Clare naar de spectaculaire 200m loodrechte 

kliffen in de oceaan, Cliffs of Moher. Nadien trekken we verder en overnach-

ten in het gebied van County Claire. Avondmaal en overnachting in hotel ***.

Dag 5  COUNTY CLARE – COUNTY MAYO/SLIGO 

Ontbijtbuffet. Vandaag zwerven we door het mysterieuze landschap van 

Connemara, één van de mooiste streken van Ierland. De bergen veranderen 

met de minuut wat betreft licht, kleur en sfeer. Het ene moment biljartlaken 

groen en een kwartier later mokkend bruinpaars. Het samenspel van zon, 

wolken en schaduw op de bergen is gewoonweg fascineren. Langs de schit-

terende kustroute met zijn 12 Bens gaat het richting fascinerend Westport. 

Via Maam Cross en Clifden naar het grootste eiland van Ierland, Achill eiland 

en verder naar County Mayo/Sligo. Avondmaal en overnachting in hotel ***.

nieuw

HOOGTEPUNTEN

 We beleven een Ierse kustdroom langs de zogenaamde Wilde 

Atlantische weg

 Genieten van het weelderige groene landschap van County Antrim en 

de noordkust van Ierland

 Steden als Dublin en Belfast nodigen je uit voor een bezoek

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Hotels ***

Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon, 

TV, koffie en thee faciliteiten. ‘s Morgens een stevig ontbijt 

en ‘s avonds een goed verzorgd 3-gangenmenu

37.000 basaltzuilen die zoals trappen in de zee liggen zijn 

adembenemend. We rijden via de prachtige ATRIM kust met zijn 

talrijke nauwe, indrukwekkende valleien naar Belfast. Avondmaal en over-

nachting in hotel ***.

Dag 8  BELFAST – NEWCASTLE UPON TYNE

Ontbijtbuffet. De dag begint met een overtocht van Belfast/Larne naar 

Cairnryan in Schotland. Hier nemen we dan de weg naar New Galloway , 

Dumfries en Carlisle naar Newcastle upon Tyne. Hier schepen we in één van 

de schepen van DFDS Seaways voor de overtocht naar Amsterdam/

Ijmuiden. We overnachten in een 2-persoons binnenkajuit.

Dag 9  AMSTERDAM – IJMUIDEN – DEINZE

Ontbijtbuffet. We ontschepen en nemen dan de terugweg richting Deinze en 

de verschillende afstapplaatsen.

Dag 6  COUNTY MAYO/SLIGO – DERRY

Ontbijtbuffet. Vandaag gaan we de mooie natuur bewonde-

ren van het noord-westen van Ierland. Na een korte stop in 

Sligo voert de weg ons naar de hoogste klippen van Ierland. 

De zogenaamde “ Slive League” die over 600 m uit de zee 

oprijzen. Na deze bewondering gaan we naar aan ander mooie 

landschap van de “Glenveagh Nationalparks”. Het park omvat 

meer dan 16.000 hectare met bergen, meren en bossen. 

Avondmaal en overnachting in hotel *** omgeving Derry.

Dag 7  DERRY – BELFAST

Ontbijtbuffet. Onze reis gaat verder richting van de bekende 

“St. Giants’s Causeway” , beschermt door de UNESCO.  

Dit wordt vaak het achtste wereldwonder genoemd. Deze 

Onze service:

• reis per luxe autocar 

voorzien van toilet, frigo-

bar, video en relax zetels;

• kamers met bad/douche, 

wc, Tv en telefoon;

• half pension vanaf  

dag 1 tot dag 9;

• in de hotels Engels of Iers 

ontbijt;

• overtocht van Zeebrugge 

of Rotterdam naar Hull in 

2-persoons binnenkajuit - 

etage bedden;

• overtocht Holyhead – 

Dublin;

• overtocht Belfast – 

Larne/Cairnryan;

• overtocht Newcastle naar 

Amsterdam/Ijmuiden in 

2- persoons binnenkajuit;

• extra stadsgids in Dublin 

en Belfast;

• bezoek aan Cliffs of 

Moher; Slieve League 

inclusief Shuttle transfer, 

Glenveagh National Park 

and Castle incl. Gids en 

Shuttlebus tot het kas-

teel, St. Giant’s 

Causeway incl. 

Bezoekerscentrum en 

audio gids;

• btw en baantaksen;

• ervaren chauffeur en 

 reisleider blijven bij u 

 gedurende de ganse reis.

Niet inbegrepen:

• dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• alle middagmalen;

• toegangsgelden van 

musea, kastelen en 

bezienswaardigheden 

buiten het programma;

• toeslag éénpersoonska-

mer & kajuit: € 310,-

• toeslag 2- persoons buiten-

kajuiten H/T : € 50,- p.p.  

PS. op aanvraag;

• eventuele City taksen;

• annulatie- en bijstands-

verzekering

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart; 

Voor zover er geen 

 veranderingen zijn met 

Brexit - Engeland en 

Ierland;

Munteenheid:

• Euro en ponden:  

€ 1 = 0,85 GBP

Datum 23 augustus

Vertrek

Garage De Globetrotter.  
Vertrekuur wordt 1 week voor de afreis 
meegedeeld. Hangt af van de vertrek-
plaats:  Zeebrugge of Rotterdam

Duur 9 dagen
Vroegboekkorting € 30 p.p.

€ 1.350 p.p. 2120
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Dag 1:

Met onze autocar reizen we via Namen, Straatsburg, 

Bazel en Bellinzona naar ons verblijfshotel. Avondmaal en over-

nachting in hotel ****.

Dag 2  Lago Maggiore   

Ontbijt.  We rijden naar Stresa en ontmoeten er onze plaatselijke 

gids. Dan schepen we in voor een boottocht naar de 

Borromeïsche Eilanden, een eilandengroep in het Lago Maggiore. 

We bezoeken onder meer Isola Madre, Isola Bella (met het mooie 

barokpaleis en de Italiaanse tuin die terrasgewijs naar het meer 

afloopt)  en Isola Dei Pescatori  met middeleeuwse charme. Vrije 

lunch in Isola Dei Pescatori.  Nadien keren we terug naar Stresa 

en hebben we vrije tijd om te wandelen of te genieten. Avondmaal 

en overnachting in hotel ****.

Dag 3  vrije dag

Ontbijt. Deze dag is er één van rust en ontspanning. Je kan genie-

ten van de streek waar je verblijft. Een wandeling maken langs het 

meer of langs de promenade met zijn talloze restaurants en cafés. 

Ofwel kan je genieten van de faciliteiten van het hotel. Avondmaal 

en overnachting in hotel ****.

Dag 4  Milaan

Na het ontbijt rijden we naar Milaan voor een bezoek aan de stad 

met een plaatselijke gids. We maken een wandeling door de 

binnen hoven van het Castello en bezichtigen het Theater La Scala. 

De Dom is één van de trekpleisters van Milaan en vergeten we 

vooral niet dat dit de modestad is bij uitstek. Er rest u zeker nog 

vrije tijd om te shoppen of te wandelen in Milaan. Avondmaal en 

overnachting in hotel **** .      

                                                                                     

Dag 5  Panoramische treintocht - Locarno - Ascona

Ontbijtbuffet. We maken een panoramische treinrit tussen 

Domodossola en Locarno. Deze route gaat door het betoverende 

Centovalli (honderd valleien) en biedt ons prachtige uitzichten. Het 

bijna 60 kilometerslange spoor leidt over viaducten, langs kloven 

en watervallen, door kastanjebossen en wijnstreken. Onze aan-

komst is in Locarno, de stad aan de noordkant van Lago 

Tussen de bergen van Noord-Italië vind je prachtige meren. Het Lago 
Maggiore is één van de grootste en strekt zich uit tot in Zwitserland. 

Langs het meer liggen karakteristieke dorpen met interessante 
bezienswaardigheden. Adembenemende natuurpracht, charmante dorpjes, 

liefelijke eilandjes en Italiaanse sfeer. Je vindt het allemaal op onze 
ontdekkingsreis van de Italiaanse meren.

Hoogtepunten

 bezoek aan charmante eilanden en prachtige meren

 bezoek aan cultuur- en shopping mekka Milaan

 panoramische treinrit met schitterende uitzichten

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

SUCCES HOTEL
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Onze service

• reis per luxe-autocar;

• halfpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 8;

• water en wijn inbegre-

pen bij het avondmaal;

• kamers met wifi (gratis), 

telefoon, satelliet-tv, 

kluisje, haardroger, bad 

of douche en toilet;

• btw, verblijf-en baantak-

sen;

• ervaren chauffeur en 

gids blijven de hele reis 

ter plaatse. 

 

 

Niet inbegrepen:

• middagmalen + dranken 

bij lunch;

• persoonlijke uitgaven;

• uitstappen, inkom-

gelden, boottochten en 

plaatselijke gidsen:  

+- € 100,- p.p. 

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 220;

• annulatie – en reis-

verzekering.

Reisdocumenten: 

• geldige identiteitskaart

Munteenheid: 
• euro

Hotels****  Grand Hotel Dino - Grand Hotel Bristo - 
Hotel Splendid of Hotel Simplon
We verblijven in één van deze 4 hotels. Allemaal stralen ze 

een klasse uit. Ze zijn gelegen aan het betoverende meer 

Lago Maggiore en hebben alle faciliteiten voor een schitterend 

verblijf.  Het hotel serveert een uitgebreid ontbijtbuffet en een 

verfijnd driegangenmenu.Maggiore met z’n 2300 zonuren per jaar 

de zonnigste en warmste plek van Zwitserland.  

We rijden verder naar het mondaine Ascona, een sfeervol 

stadje met veel restaurants, boetieks en gezellige bars voor 

een vrije lunch.  Vooral in het centrum, aan de Piazza Motta, 

is het gezelligheid troef. Op onze terugweg komen we voorbij 

Cannobio.  Dit is een klein dorpje  met smalle, geplaveide 

straatjes en talloze winkels.  Langs de oever ligt een lange 

promenade met restaurants en cafés.  Je geniet er van een 

prachtig zicht op het meer en van de talloze stranden. 

Avondmaal en overnachting in hotel ****.

Dag 6  Excursie Lago d’Orta

Ontbijt. Busrit naar het kleine maar zeer charmante Lago 

d’Orta. We bezoeken het liefelijke stadje Orta en maken een 

korte  boottocht naar het eilandje San Giulio dat bijna volledig 

in beslag wordt genomen door een klooster en een 

9de-eeuwse basiliek. We brengen ook 

nog een bezoek aan Pella, op de westoever 

van het Ortameer. Dit is één van de oudste stadjes in de 

regio en biedt vanop de middeleeuwse toren een mooi uitzicht op 

het Isola San Giulio. Op de terugweg stoppen we in het gezellige stadje 

Arona met z’n lange boulevard met terrassen en restaurants. Dichtbij Arona 

vinden we het standbeeld van San Carlo. Wie wil kan de binnenkant van het 

dertig meter hoge standbeeld bezoeken en de omgeving door zijn ogen 

 aanschouwen. Avondmaal en overnachting in hotel ****.

Dag 7  Vrije dag

Vrije dag. Wie heerlijk wil ontspannen kan aan het hotel blijven en iedereen 

kan op eigen tempo genieten van het lekkere eten, het hotel, de omgeving en 

het meer. Avondmaal en overnachting in het hotel ****.

Dag 8

Na het ontbijt rijden we met onze luxe-autocar via Bazel en Straatsburg terug 

naar Deinze en de verschillende afstapplaatsen.

Juli: € 1035 p.p. / Oktober € 970 p.p.

Datum wo 08 juli 2020 - zo 04 okt 2020
Vertrek Deinze 04u00 - Garage De Globetrotter
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

M
ila

an

M
ila

an
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Sint-Petersburg, het vroegere Leningrad, is een culturele 

stad van wereldformaat, vooral op het gebied van literatuur 

en muziek. Het is de stad van Peter De Grote, Dostojevski en 

Catharina. Het is niet de oudste maar misschien wel de mooiste 

stad van Oost-Europa.

Met Moskou bezoeken we het hart van Rusland. Het centrum 

van de stad is het alom bekende Rode Plein met het Kremlin. 

In beide steden is er zoveel te zien ... ze lenen zich dan ook 

uitstekend voor een stedentrip.  We nemen je dus graag mee 

naar de parels der Russische steden!

Dag 1 Deinze – Sint - Petersburg

Een bus van De Globetrotter brengt ons naar Zaventem waar we de 

vlucht nemen naar Sint-Petersburg. Transfer naar het hotel voor 

avondmaal en overnachting in hotel***.

Dag 2 Sint-Petersburg

Ontbijtbuffet. We beginnen aan een rondrit naar de bezienswaardig-

heden van de oude tsarenstad aan de Neva. Onder leiding van onze 

Nederlandstalige gids zien we het admiraal staatsgebouw, de 

burchtplaats, het kruisschip de Aurora en de Nicolaskerk. 

Middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan de 

Hermitage. Het beroemdste en belangrijkste Russische museum 

met internationale weerklank heeft verbluffend rijke collecties. 

Avondmaal en overnachting in hotel***.

Dag 3 Sint-Petersburg

Na het ontbijt bezoeken we het Petershof. Met de hydrofoil gaat het 

naar het zomerpaleis, verbluffende pracht en praal met een fontei-

nengroep die de grootste ter wereld zou zijn met meer dan 200 ver-

gulde beelden. Middagmaal. We komen voorbij de zomerresidentie 

van President Poetin. Nadien bezoeken we het slot en de parkaan-

plantingen van Poesjkin, dat onder Catharina II het zomerverblijf 

werd van de tsaren. Deze stad, genoemd naar de dichter Alexander 

Poesjkin, staat ook als museumstad bekend. Avondmaal en over-

nachting in hotel***.

Dag 4 Sint-Petersburg en Moskou

Ontbijtbuffet. We zetten ons bezoek aan Sint-Petersburg verder met 

onder meer de Verlosserskerk, Het Smolny klooster en de Isaac 

kathedraal. Vervolgens reizen we met de sneltrein in businessclass 

naar Moskou. Middagmaal op de trein. Bij onze aankomst rond 

18u00 wacht onze Nederlandstalige gids ons op. Avondmaal en 

overnachting in hotel****.

Dag 5 Moskou

Na het ontbijt beginnen we ons bezoek aan Moskou. We beginnen 

met een rondrit en een bezoek aan de Tretyakov-galerij. Deze bezit 

ongetwijfeld de mooiste verzameling Russische kunst ter wereld. 

Het gebouw heeft een prachtige voorgevel, ontworpen door schilder 

Viktor Vasnetsov. Belangrijk voor het museum is de unieke verzame-

HOOGTEPUNTEN

 pracht en praal van de oude tsarenstad Sint-Petersburg

 bezoek aan het impressionante park en schloss van Catharina de 

Grote

 bezoek aan Moskou met het Rode Plein en het Kremlin

 hotels heel centraal gelegen

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

succesreis
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ling iconen waaronder de Drievuldigheid, 

een bekend icoon van de schilder Andrei Roeblov. 

Middagmaal. We zetten ons bezoek verder aan Moskou en 

bezoeken nog het indrukwekkende Astronautenmuseum. 

Avondmaal en overnachting in hotel****.

Dag 6 Moskou

Ontbijtbuffet. Een stadsrondrit brengt ons langs meerdere 

kathedralen waarvan we er zeker één bezoeken zoals de 

Christus Verlosserkerk. Middagmaal. Nadien wordt het tijd 

voor een bezoek aan het Rode Plein met het Mausoleum van 

Lenin en het Kremlin. We laten u ook genieten van wat vrije 

tijd in de imposante stad. We maken zeker nog een rit met de 

Onze service:

• vervoer naar Zaventem H/T;

• vlucht Zaventem -  

Sint-Petersburg;

• vlucht Moskou - 

Zaventem;

• visum voor Rusland: 

• bezoek aan het paleis 

van Poesjkin, de 

Hermitage, Peter- en 

Paulvesting, Petershof, 

Kremlin en kathedraal in 

Moskou, metro rit, 

Astronautenmuseum en 

Tretyakov-galerij;

• volpension vanaf het 

avondmaal op dag 1 tot 

het ontbijt op dag 7;

• lokale Nederlandstalige 

gidsen in Sint-Petersburg 

en Moskou;

• 23 kg bagage p.p;

• 12 kg handbagage p.p.;

• Nederlandstalige be -

geleider blijft de hele reis 

ter plaatse;

• in samenwerking met 

Thomas Cook.

Niet inbegrepen:

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• middagmaal op dag 1;

• extra inkomgelden voor 

concerten, boottochten, 

musea, kastelen en 

bezienswaardigheden die 

niet voorzien zijn in het 

programma;

• eventuele toeslagen fuel 

en luchthaventaksen;

• toeslag éénpersoons-

kamer: € 255;

• annulatie- en reis-

bijstandsverzekering  

(verplicht).

Reisdocumenten:

• wij hebben bij inschrijving 

je internationaal paspoort 

(nog 6 maanden geldig 

na het verlaten van 

Rusland), 1 pasfoto,  

je geboortedatum en je 

paspoortnummer nodig.

Munteenheid en 

betaalfaciliteiten:

• roebels: aankopen in 

bankautomaten in het 

hotel met creditcard: 

alleen voor dranken;

• soms mogelijk om in euro 

te betalen in Sint-

Petersburg;

• euro (om te wisselen in 

Rusland), Visa en 

Mastercard.

Plaatselijke tijd: 

• St. Petersburg: + 1 uur 

• Moskou: + 1 uur

Munt

• Euro en Roebels :  

€ 1 = 69,98 RUB

metro. De metrostations zijn 

één voor één ondergrondse palei-

zen en pareltjes van beeldhouwkunst en archi-

tectuur. Avondmaal en overnachting in hotel****.

Dag 7 Moskou - Deinze

Ontbijtbuffet. Voor we Moskou verlaten brengen we met onze plaatselijke 

gids nog een bezoek aan Tjaritsyno, ten zuiden van Moskou. Het indrukwek-

kende park van 700 ha. en het Schloss van Katharina de Grote zijn absoluut 

de moeite. Nadien vertrekken we richting luchthaven voor de terugvlucht 

naar Brussel met SN Brussels Airlines. Een autocar van de Globetrotter 

brengt ons van Zaventem terug naar Deinze.

Hotels***(*) 
Alle hotels zijn van heel goeie kwaliteit en op wandelafstand 

van het centrum. Kamers met bad/douche, toilet, tv en airco. 

‘s Morgens is er een ontbijtbuffet en ‘s avonds een buffet of 

verzorgd driegangenmenu.

€ 1.925 p.p.

Datum 2 augustus

Vertrek
Vertrekuur wordt 1 week voor afreis 
meegedeeld

Duur 7 dagen
Vroegboekkorting € 50 p.p.
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Laat je verrassen door de gevarieerde 

landschappen van Georgië en beleef de sfeer in één van zijn 

oude dorpjes. Deze rondreis vormt het ideale huwelijk tussen prachtige 

architectuur en adembenemende natuur.

nieuw

HOOGTEPUNTEN

 Tbilisi, de boeiende en sfeervolle hoofdstad

 In de Martvili Canyon heeft de Abasha River een fantastische kloof 

uitgeslepen in kalkstenen rotsen, met grotten en watervallen

 Een rijke eet- en wijncultuur

 Groene vlaktes worden afgewisseld met steile bergtoppen en  

helderblauwgroene stuwmeren 

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Anchiskhati. ’s Middags wordt er een lunch in een restaurant voor-

zien. Na de lunch het modernere gedeelte van de stad met Rustaveli 

Avenue, gekend om zijn 19de eeuwse architectuur. Vrije tijd. Nadien 

verder voor overnachting in Tbilisi.

Dag 3 Tbilisi – Mtskheta – Gori – Borjomi (O/L/-)

Bezoek aan de oude hoofdstad van het land Mtskheta. Deze stad 

staat op de UNESCO Werelerfgoedlijst en is de bron van het chris-

tendom in Georgië. Er word een bezoek gebracht aan het Jvari 

klooster. Vanop deze klif heeft u een prachtig zicht op de samen-

vloeiing van de rivieren Aragvi en Mtkvari. Na een bezoek aan de 

Svetitskhoveli kathedraal, het spirituele centrum van het land, gaat u 

verder naar Kaspi. Er wordt voor u een lunch geserveerd in een 

lokale wijnkelder. In Gori, de geboorteplaats van Sovjetdictator 

Stalin, wordt er kort gestopt om een foto te nemen van het museum 

Dag 1 Brussel – Tbilisi (-/-/-)

23 SEP             BRU 12.45       17.05 SAW      TK7721

23 SEP             SAW 19.30      22.45 TBS        TK7722

Aankomst in Tbilisi. Transfer naar het hotel.

Dag 2 Tbilisi Sightseeing Tour (O/L/-)

Historische gedeelte met o.a.: Kerk van Metekhi, 

Kathedraal van Sioni, De brug van de Vrede, Kerk van 
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Tbilisi  - Gallery Palace ****  
Borjomi  - Borjomi Palace ****  
en Gudauri  - Marco Polo ****

Afhankelijk van de beschikbaarheid verblijft u in bovenstaande 

hotels of een gelijkwaardig hotel: Alle hotels hebben een 

zekere kwaliteit en comfort. Alle kamers hebben bad/douche 

en toilet. Er is ruim ontbijt voorzien en ’s avonds heb je een 

heel verzorgde maaltijd.
Dag 5 Borjomi – Borjomi Central Park –  
Gudauri (O/-/D)

Wandeling in het park. U kan er proeven van het koolzuurhoudende 

mineraal water dat wordt gebotteld in Borjomi. Om tot in Budauri te 

 geraken, wordt er over de militaire weg gereden. De oorspronlijke weg werd 

eind 18de eeuw door Russische militairen voltooid en was een bron van 

inspiratie voor vele schrijvers en poëten. Dit vanwege de schoonheid van het 

landschap langsheen deze (snel)weg. Onderweg stopt u nog aan het kasteel 

van Ananuri. Het kasteel kijkt uit over het waterreservoir van Jinvali en is een 

voorbeeld van de architectuur tijdens de feodale periode (+/- 13de eeuw). 

Diner en overnachting in Gudauri.

Dag 6 Gudauri – Stepantsminda – Tbilisi (O/L/-)

De dag start met de rit naar Stepantsminda. Onderweg stopt u aan een kerk 

op de flank van de berg Kazbegi (5047 m). Van hieruit hebt u een prachtig 

zicht op Stepantsminda en de omgeving. In het dorp wordt er een lunch 

voorzien. Na de lunch rijdt u terug naar Tbilisi en heeft u vrije tijd. 

Overnachting in Tbilisi.

Dag 7 Tbilisi – Bodbe – Sighnaghi – Kisiskhevi – Tbilisi (O/L/-)

Vandaag bezoekt u de Kakheti regio, gekend om zijn gastvrijheid en wijn-

bouw. U bezoekt er o.a. Bodbe en Sighnaghi. Deze laatste heeft nog zijn 

18de -eeuwse omwalling en u wordt er getrakteerd op een prachtig zicht 

over de Alazani vallei. In Kisikhevi krijgt u alles te horen i.v.m. de 

Gregoriaanse manier van wij produceren. U zal hier lunchen en de wijn kun-

nen proeven. Overnachting in Tbilisi.

Dag 8 Tbilisi – Brussel (-/-/-)

Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Brussel.

30 SEP             TBS 06.05        07.30 SAW      TK7723 -  

30 SEP             SAW 09.20      11.50 BRU       TK7720

dat in het teken 

staat van Stalins levensloop. De rit wordt 

verdergezet naar Borjomi. Onderweg kunt u genieten van 

het prachtige landschap. Overnachting in Borjomi

Dag 4 Borjomi – Vardzia – Akhaltsihe – Borjomi (O/L/-)

Deze dag staat in het teken van het ‘Gouden Tijdperk’, 

 tijdens regeerperiode van koningin Tamara. Onderweg naar 

Vardzia, gekend om zijn grotten, ziet u verschillende kaste-

len en forten. Deze dateren uit verschillende tijdperken en 

dienden hoofdzakelijk ter bescherming tegen invasies. Na 

het bezoek vaan Vardzia wordt er een lunch voorzien 

bestaande uit een lokaal gerecht. In de namiddag brengt u 

een bezoek aan de versterkte burcht van Rabath. Dit 

 complex speelde een belangrijke rol doorheen de eeuwen 

en bestaat hierdoor uit een combinatie van architecturale 

stijlen. Overnachting in Borjomi.

Datum 23 september

Vertrek
Garage De Globetrotter: Vertrekuur wordt 
1 week voor de afreis meegedeeld.

Duur 8 dagen

€ 1475 p.p.

Onze service:
• Internationale vluchten 

(incl. bagage);
• Accommodatie zoals 

omschreven of 
gelijkwaardig (incl 
ontbijt);

• Maaltijden zoals 
omschreven (5x lunch + 
1 x diner);

• Toegangsgelden voor 
volgende bezoeken of 
services;

• Kabelbaan naar het 
Narikala Fort (one way);

• Grottencomplex van 
Vardzia;

• Burcht van Rabath;
• Borjomi Central Park;
• Transport per 4x4 naar 

Gergeti St. Trinity in 
Stepantsminda;

• Mineraal water in de bus 
(flesje van 0.5L/dag);

• Engelstalig gids;
• Begeleiding door Reizen 

De Globetrotter;
• In samenwerking met 

Imagine Travel. 

Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Gebruikelijke fooien;
• Alles wat niet 

omschreven is in het 
programma of bij 
‘inbegrepen’;

• Persoonlijke uitgaven;
       Toeslag       
       éénpersoonskamer:  
       € 271,-. 
•     Annulatie- en   
       bijstandverzekering
Reisdocumenten:
• geldige id-kaart of 

paspoort.
Optioneel:
• Mogelijkheid tot het 

bijboeken van 
luchthavenvervoer h/t à 
€ 50 p.p;

• U kan uw wagen dan 
veilig parkeren in onze 
garage tijdens de reis. 
Wij brengen jullie dan 
graag heen en terug 
naar Zaventem
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nieuw

ELEGANTE CRUISE VANUIT SPLIT 8 DAGEN KROATIË

2928

Dag 1: Zaterdag: Split
Onthaal aan de luchthaven van Split, transfer naar de 
haven en boarding. Een welkomstdiner wordt u aangebo-
den[1]. Het is de gelegenheid om kennis te maken met de 
kapitein en de bemanning. De boarding is de hele dag 
mogelijk. De passagiers die ’s morgens aankomen, hebben 
geen toegang tot hun kajuit voor 13u00, maar mogen hun 
bagage aan boord laten. Overnachting in Split.

Dag 2: Zondag: Split > Bol > Hvar
Na het ontbijt vertrek naar Bol, beroemd om het mooiste 
strand van Kroatië: Zlatni Rat (goudkaap). Halte in Bol en 
vrije tijd in de stad. Na de lunch duikhalte onderweg en 
navigatie richting Hvar. Het eiland Hvar behoort tot de 
bekendste eilanden van Kroatië en is de plaats van samen-
komst van de internationale jetset. Bezoek aan Hvar met 
een lokale gids door de stad om de culturele en historische 
aspecten en hun manier van leven te ontdekken. 
Overnachting in Hvar.

Ga mee met deze prachtige 
cruise met de M/S ADRIS  *****  

7 nachten aan boord

Het schip is 50.00m lang, 8,80m breed en beschikt over 9 bemanningsleden. 

19 elegante kajuiten met een maximale capaciteit van 40 personen.  De 

kajuiten zijn  verdeeld over 2 dekken : 8 standaard kajuiten (15-17m²) en 11 

kajuiten op het hoofddek (14-17m²).    Alle kajuiten beschikken over 1 groot 

bed (200x180cm) of 2 éénpersoonsbedden (200x90cm) , airconditioning, 

tafel + stoel, kluisje, haardroger, reddingsvesten, brandalarm, kledingkast, 

voeding 220V,  toilet en douche.  Er zijn enkele driepersoonskajuiten 

beschikbaar op het standaard dek. De standaard kajuiten hebben 2 

patrijspoorten; 1 in de kajuit en 1 in de badkamer. De hoofddek kajuiten 

hebben 2 ramen ; 1 in de kajuit en een kleinere in de badkamer.  Aan 

boord zijn er verschillende openbare ruimtes aanwezig : 1 salon/restaurant 

uitgerust met grote tafels en stoelen, panoramische ramen, lounge bar met 

zithoek en LCD-scherm ; 1 overdekt buitenterras uitgerust met zetels en 

tafels.  Dit buitenterras is voorzien van verstelbare dekzeilen die men kan 

uitvouwen bij hevige wind.  Er is tevens 1 zonnedek uitgerust met ligstoelen, 

een zonnetent, en een kleine jacuzzi (4.20mx2.00m). Een zwemplatform met 

2 ladders, 2 buitendouches en publieke toiletten zijn beschikbaar aan boord. 

Wifi aan boord is gratis voor alle passagiers.

Dag 3: Maandag : Hvar > Korcula
Na het ontbijt vertrek richting het eiland Korcula. Tijdens deze naviga-
tie komen we langs Brac en de Hvareilanden, waar we halthouden 
voor een frisse duik. Vervolgens lunch aan boord. In de namiddag 
komen we aan op het Korcula-eiland. Stadsbezoek. De stad beschikt 
over enkele oude paleizen in Venetiaanse stijl en ook een klein huisje 
waar Marco Polo zou geboren zijn. ’s Avonds vrije tijd om te dineren 
in één van de restaurantjes in de stad. Overnachting in Korcula.

Dag 4: Korcula > Dubrovnik
Na het ontbijt navigatie door Mljet en de Elafieteneilanden met een 
duikhalte onderweg en lunch. Aankomst in Dubrovnik in de namid-
dag. Stadstour van Dubrovnik, dat ook wel de “Parel van de 
Adriatische Zee” genoemd wordt. Tijdens de stadstour komen we 
langs de belangrijkste bezienswaardigheden en is er een fotostop 
bij het panoramische uitzicht over de oude stad. Na het stadsbe-
zoek vrije tijd waarin u onder andere de stadsmuren kunt bezichti-
gen of met de kabelbaan tot bovenaan de berg kunt gaan. 
Terugkeer per transfer om 18u of op eigen gelegenheid. 
Overnachting in Dubrovnik.



 Onze service:

• De vluchten heen en 

terug op Split;

• De transfers luchthaven/

haven/luchthaven;

• Engelstalige en/of 

Nederlandstalige cruise 

director aan boord;

• 6 à 8 bemanningsleden;

• De cruise van 8 dagen/7 

nachten;

• Half pension aan boord: 

dagelijks ontbijtbuffet en 

6 keer een 3-gangen 

lunch met ¼ wijn + ½ 

water + 1 koffie;

• Dagelijkse schoonmaak 

van de kajuiten;

• Professionele 

Nederlandstalige en/of 

Engelstalige gids in: 

Korcula, Dubrovnik, Hvar 

en Split. 

Niet inbegrepen:

• Haventaksen, € 35 per 

persoon/week, aan 

boord cash te betalen

• Tickets voor het Mjlet 

nationaal park, +/- € 15 

per persoon, dient bij de 

ingang van het park 

betaald te worden

• Persoonlijke uitgaven;

• Verzekeringen;

• Fooien (€ 50 - € 70 p.p. 

week – aanbeveling);

• Inkomgelden. 

Extra toeslag kajuiten:

• Main deck toeslag: 200/

pp.;

• Single toeslag: € 350/pp 

(main deck € 550) 

Vervoer:

• Mogelijkheid tot het 

reserveren van lucht-

havenvervoer à € 50 pp 

heen en terug;

• U kan uw wagen plaat-

sen in onze garage en wij 

brengen jullie in groep 

naar Zaventem en terug. 

Munten:

• € 1 = 7.76 HRK

ELEGANTE CRUISE VANUIT SPLIT 8 DAGEN KROATIË
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Dag 5: Dubrovnik > Elafieteneilanden >  

Nationaal Park Mjlet
Na het ontbijt vertrek naar het nationaal park van Mljet. 
Navigatie door de prachtige Elafieteneilanden, met onderweg 
een duikhalte. Lunch aan boord. Bij aankomst in Mljet vrije tijd 
om het park, het grote en kleine meer, het eiland St. Mary en 
zijn 12de-eeuwse benedictijnse klooster te ontdekken. Vrije 
avond. Overnachting in Mljet.

Dag 6: Mjlet > Makarska
Na het ontbijt vertrek richting Makarska. Duikhalte onderweg 
en lunch aan boord.  Makarska wordt beschouwd als het 
toeristisch centrum van Dalmatië met zijn lange stranden en 
ambiance. Overnachting in Makarska.

Dag 7: Makarska > Pucisca (Brac Eiland) > Split
Na het ontbijt vertrek naar Pucisca.  Pucisca is het grootste 
dorp van het noorden van het eiland met een authentieke 
Middellandse Zeearchitectuur, een rustieke sfeer en witte ste-
nen gevels. Pucisca is ook bekend vanwege zijn steengroeve. 
De stenen werden gebruikt voor onder andere de bouw van 
het Witte Huis in Washington DC en het parlementsgebouw 
in Wenen. De enige steenhouwersschool in Kroatië ligt in 
Pucisca, waar studenten kalksteen met traditionele en oncon-
ventionele instrumenten, die al eeuwenlang worden gebruikt, 
bewerken. Wandeling door Pucisca gevolgd door de lunch. In 
de namiddag richting Split. Split is het tweede grootste ste-
delijke centrum van Kroatië en is de hoofdplaats van de pro-
vincie Split-Dalmatië. De stad bestaat sinds ruim 1700 jaar en 
het historische centrum van de stad staat sinds 1979 op de 

Datum 1 augustus
Vertrek Deinze. Vertrekuur wordt 1 week  

voor afreis meegedeeld
Duur 8 dagen

€ 1449 p.p.

lijst van het culturele erfgoed van de UNESCO. De historische en cul-
turele gebouwen zijn gelegen binnen de muren van het paleis van 
Diocletianus. Daarnaast vormt deze stad een belangrijke culturele attractie 
dankzij haar talrijke musea, het nationaal theater, oude kerken en andere 
archeologische sites. Rondleiding in de stad en bezoek aan het paleis van 
Diocletianus. Overnachting in Split.

Dag 8: Split
Ontscheping. transfer naar de luchthaven van Split. 

PS:Opmerking: De volgorde van de bezoeken kan wijzigen naargelang 
de navigatieomstandigheden en de aankomst en het vertrek van de 
vluchten. Inhoud blijft verzekerd.

 [1] Indien de vlucht vertraging heeft, kunnen er wijzigingen in het programma 
aangebracht worden.



Porto met zijn Douro-vallei zou ook de 

betoverende vallei kunnen genoemd worden, zo 

adembenemend mooi is het landschap. Vanaf Porto, bij de monding van 

de rivier waar de in de vallei geproduceerde Douro-wijnen (tafelwijnen) 

en de portwijnen (versterkte wijnen) worden bewaard, kunt u dit als 

Werelderfgoed erkende cultuurlandschap op verschillende manieren 

ontdekken: Het zal u zeker niet onberoerd laten. Tijdens een tocht langs 

de “miradouros” met de beste uitzichten, varen we de rivier af. Onderweg 

kunnen we genieten van adembenemende uitzichten op de rivier en de 

wijngaarden, dorpjes en stadjes. We brengen een bezoek in Vila Nova 

de Gaia, waar de portwijn in de wijnkelders ligt te rijpen. Hier komt u 

meer te weten over deze wijn en kunt u, zoals het hoort, proeven van 

deze goddelijke drank. Op de rivier kunt u nog steeds de oude barcos 

rabelo zien die de wijn, van de wijnboerderijen naar de monding brachten. 

Lissabon staat gekend als één van de aangenaamste en charmantste 

steden van Europa. De sfeer lijkt er chaotisch door de wirwar aan 

straatjes en wijken maar eigenlijk is ze heel ontspannen en gezellig. 

Je kan je laten leiden door de Fado, het Portugese levenslied, cultuur, 

de kunst en het lekker eten ontdekken. Sintra is de edele stad met zijn 

sprookjesachtig Pena paleis omgeven door weelderige bomen. Cascais 

en Estoril zijn dan de super badsteden aan deze kust. Via de fiets is het 

de ideale manier om dit gastvrije en prachtige land te verkennen. De 

fietsroute loopt langs plekjes waar je anders zeker niet zou komen.

Dag 3: Aveiro – Sangalhos – Coimbra

Ontbijtbuffet. Voormiddag: Aveiro traditionale boottocht + glaasje + 

lekkernij ‘Ovos Molos’

Lunch: broodjeslunch ‘Sandes de Leitao’ in de kelders van Aliança 

wijnhuis + bezoek Underground Museum Aliança + proeverij

Namiddag: bezoek universiteit Coimbra + Joanina bibliotheek 

(UNESCO) + historisch centrum Coimbra

Diner in typisch, lokaal restaurant Coimbra ‘Solar do Bacalhao’. 

1N Hotel Dona Ines***

Dag 4: Casal Sao Simao – Tomar – Fatima – Batalha

Ontbijtbuffet. Lunch: vrije lunch. Namiddag: Santuario de Fatima en 

Mosteiro da Batalha (UNESCO). Diner: Alcobaça. 2N Hotel 
Miramar Sul (Nazaré****)

Dag 5: Alcobaça – Nazaré

Ontbijtbuffet. Voormiddag: Bezoek Mosteiro Alcobaça (UNESCO)  

+ historisch centrum Alcobaça en Nazaré (sitio en Praia) Vrije lunch 

in Nazaré. Namiddag: Vrij, strand of natuurwandeling Nazaré.Diner 

typisch visrestaurant Nazaré.

Dag 6: Obidos – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Lissabon

Ontbijtbuffet. Voormiddag: Bezoek Obidos (Middeleeuwse stad 

 binnen oude stadsomwalling) Bezoek: Palacio da Pena (of Castelo 

dos Mouros) (UNESCO) + historisch centrum Sintra (UNESCO)

Lunch: Vrije lunch Sintra. Namiddag: Cabo de Roca (meest 

Westelijke punt van Europa) – Cascais (mondaine dorp = Knokke 

van Portugal) Diner Hotel Sana Malhoa. 2N Hotel Sana Malhoa****

Dag 7: Lissabon – Belém

Ontbijtbuffet. Voormiddag: Bezoek historisch centrum Lissabon 

(Rossio-Plein + station Rossio, Rua Augusta, literaire Chiadowijk, 

Bairro Alto, steegjes en trappen van Alfama met typische fado-bars, 

Praça Luis Camoes, elevador Santa Justa). Lunch: vrije lunch Praça 

do Comércio. Namiddag: Bezoek Belém (Padrao Descobrimentos, 

Torre de Belém en Mosteiro dos Jeronimos). Diner: traditioneel res-

taurant in Lissabon + Fado-show

nieuw

Dag 1: Brussel – Porto

Een autocar van De Globetrotter (extra te betalen) brengt 

ons naar Zaventem voor de vlucht naar Porto.  Onze plaat-

selijke gids wacht ons op en met een plaatselijke bus 

maken we verder deze reis.

In de namiddag maken we een Rabelo boottocht op de 

Douro (6 bruggen) + Bezoek en proeverij Port-wijn kelders 

Croft. Diner incl (alcoholische) dranken(Hotel).  

2N HF Ipanema Porto **** of Hotel Da Musica****

Dag 2: Porto

Ontbijtbuffet. Volledige dag stadstour historisch centrum 

Porto (UNESCO): Torres dos Clérigos, Igreja do Carmo, 

Livreraria Lello (afh. van file), Praça de Liberdade, Avenida 

dos Aliados, Station Sao Bento, Rua Santa Catarina, Café 

Majestic (afh. van file), Mercado Bolhao, Ribeira, kathe-

draal (Sé), Ponte Luis I, Cais de Vila Nova de Gaia. Vrije 

lunch. Vervolg stadstour . Diner incl (alcoholische) dranken 

(Rest Madureira’s Campo Alegre)
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Hotels*** &****

Alle hotels zijn voorzien van de nodige confort met bad/

douche en toilet. We genieten van een ontbijtbuffet. ‘s Avonds 

genieten we zeker van verzorgde maaltijden.

2N HF Ipanema Porto **** of  Hotel Da Musica****

1N Hotel Dona Ines***

2N Hotel Miramar Sul (Nazaré****)

2N Hotel Sana Malhoa****Dag 8: Lissabon – Brussel

Na ons laatste ontbijtbuffet zijn we klaar om terug huis-

waarts te keren.  Voormiddag: vrije tijd . Onze plaatselijke bus 

en gids brengen ons nadien naar de luchthaven van Lisboa 

voor vertrek naar Zaventem.

Datum 16 juni

Vertrek
Deinze- Vertrekuur wordt 1 week voor 
de afreis meegedeeld

Duur 8 dagen

€ 1.390 p.p.

Onze service:
• Vluchten heen en terug 

met Brussels Airlines;
• incl 23 kg bagage pp + 

12 kg handbagage 
(heenvlucht Porto, 
Terugvlucht Lissabon);

• 7 overnachtingen,  
incl ontbijt;

• Alle transfers en 
excursies incl 
Nederlandstalige 
begeleiding;

• 7 x avondmaal incl 
(alcoholische) drank;

• 1 x lunch Sandes Leitao 
bij Aliança underground 
museum + proeverij;

• Bezoek en proeverij 
Croft Porto;

• Fado-show laatste 
avond;

• Alle inkomgelden 

Niet inbegrepen:
• Excl fooien;
• Persoonlijke uitgaven;
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• Toeslag 

éénpersoonskamer:  
€ 375;

• Annulatie- en 
reisbijstandsverzekering. 

Reisdocumenten:
• Identiteitskaart minimum 

nog 3 maanden geldig 
na terugkeer. 

Extra:
• Mogelijkheid voor het 

bijboeken van 
luchthavenvervoer à  
€ 50,- p.p. h/t. Uw 
wagen kan dan veilig 
achtergelaten worden in 
onze garage tijdens de 
reis
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Portugal ligt in het uiterste Zuid- westen van 

Europa. Het is een gevarieerd land met 1 constante: de 

zon. Door het milde klimaat en de 850 km stranden is het een geliefd 

vakantieoord. Wij nemen je graag mee naar de provincie Minho in het 

noorden van het land. Een bergachtige streek met natuurparken en een 

rijk cultureel erfgoed. Benieuwd naar wat Portugal allemaal te bieden 

heeft? Wandel met ons mee langs de mooie steden, lieflijke dorpjes en 

een prachtige natuur.

zoutafzettingen. De monding van de Amoreira rivier is een paradijs 

voor vele vogels. Als je een vogelkijker bent, is het de moeite waard 

om aan de riviermonding te blijven hangen. Terug iets meer het 

binnen land in vindt men in de lente een verscheidenheid aan wilde 

orchideeën. De diversiteit aan stranden die u tijdens deze wandeling 

vindt, is absoluut fantastisch zoals Milfontes, (duizend fonteinen) .  

Deze stranden worden afgewisseld door oude, donkere erosie-

bestendige rotsen die kliffen of kleine eilandjes (plaatselijk “pal-

heiroes” genoemd) vormen. Den, Rosemarijn, de rots roos en ande-

re van deze plantensoorten zijn nergens anders ter wereld te vinden. 

Dag 5 Circulaire route Vila Nova de Milfontes (richting 

Almograve) 15 km

Als we de brug oversteken over de rivier in Vila Nova de Milfontes 

hebben we een prachtig uitzicht op de monding van de rivier. Bij eb, 

geniet men van het uitzicht op de moerassen in de rivierbochten, 

gedeeltelijk ondergedompeld en bedekt met riet, belangrijk ook als 

broedplaats voor verschillende vissoorten. Tussen maart en oktober 

kun je veel gierzwaluwen zien. Ze spenderen dan ook meer dan 

90% van hun leven in de lucht. Er zijn uitgestrekte gebieden langs 

dit deel van de kust waar inheemse vegetatie is vernietigd door een 

van de meest agressieve exotische plant – de Acacia. Je kunt ook 

genieten van menselijke aanwezigheid zoals een lokale, niet-com-

merciële visserij of een kleine steengroeve nabij de duinen.

 

Dag 6: Lissabon.

Transfer naar Lissabon. We verblijven in het Hotel Sana Malhoa 4*. 

2N accommodatie incl ontbijt en lunchpakket. Aangekomen in 

Lissabon trekken we naar het historische centrum van de stad; We 

beginnen onze tour bij Parque Eduardo VII, vanwaar we een prach-

tig uitzicht hebben op de stad met zijn 7 heuvels en de Taag op de 

achtergrond. We wandelen langs de chique Avenida Liberdade, 

Praça dos Restauradores, Rossio en bezoeken het station gebouwd 

in de typisch Portugese Manueline-stijl. We komen langs de ruïnes 

van Igreja do Carmo tot we in de literaire wijk Chiado komen. In het 

bekendste café van Lissabon, ‘A Brasileira’ is er tijd voor een koffie, 

vroeger de favoriete plek van de beroemde schrijver Fernando 

Pessoa. We slenteren langs de kleine en pittoreske straten van de 

Dag 1 Brussel – Lissabon:

Transfer luchthaven – Vicentina Hotel Aljezur 4*. 2N 

accommodatie incl. Dorpsverkenning Aljezur + Castelo.

Dag 2 Ciculaire Etape Aljezur (richting Arrifana en 

Ponta da Atalaia) 19 km

De natuurlijke omstandigheden aan de kust boden altijd 

overvloedige hulpbronnen voor de mens. Een van de, nog 

steeds primitieve, bronnen van deze kust zijn de ganzen-

mosselen (Pedunculata). Ze zijn een onderdeel van de 

gastronomie van de regio (behalve van september tot 

december, dit is hun beschermde seizoen). De rotsachtige 

kust die door de golven wordt getroffen, biedt het perfecte 

habitat voor deze soort. Het vangen van de ganzenmossel 

(percebes) is dan ook een risicovolle activiteit. Avondmaal 

en overnachting in hotel ****.

Dag 3 Lineaire Etap Aljezur (richting Odeceixe) 18 km

In de buurt van de inlandse dorpen of montes, vindt men 

groentetuinen en boomgaarden. Veel gezinnen halen hun 

broodwinning uit het cultiveren van deze velden. 

Grondwater is zo overvloedig aanwezig dat het in dit kust-

plateau in sommige van de lagere gebieden aan de opper-

vlakte opduikt, waardoor moerassen ontstaan, plaatselijk 

bekend als ‘brejos’. Voor sommige dieren zijn de brejos 

plaatsen voor voeding, onderdak of voor voortplanting. De 

brejos zijn goede jachtplekken voor vogels en vleermuizen, 

Hier leven veel vogels, zoals patrijzen, kwartels, 

 zilverreigers, wilde duiven, ooievaars en spreeuwen  

vreedzaam met de mensen samen. Ook nachtegalen zijn 

te horen bij de oever van de rivier. 3N accommodatie incl 

ontbijt en lunchpakket.

Dag 4 Circulaire Etape Vila Nova de Milfontes (rich-

ting Porto Covo) 18 km

Dichter bij de zee vinden we duinenvorming, van zeeniveau 

tot aan het dennenbos. Bij de zee zijn de omstandigheden 

ruw – harde wind, fel zonlicht, slechte droge grond en 
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Datum do 28 mei 2020
Vertrek Vertrekuur wordt 1 week voor afreis 

meegedeeld.
Duur 8 dagen
Vroegboekkorting € 25 p.p.

€ 1.155 p.p.

wijk Bairro Alto tot bij Praça Luis de Camoes. Verder en via de wijk 

Baixa tot in Alfama, de oudste buurt van Lissabon. Bij Miradouro das Portas 

do Sol hebben we een ademend zicht op de stad, de 25 april brug en de Taag 

rivier. Na een bezoek aan de Kathedraal van Lissabon komen we aan bij de 

Praça do Comercio met zijn imposante Arc. 

Dag 7: Sintra/Cabo da Roca

Vandaag gaan we met een privé-busje richting Sintra. Het sprookjesdorp gele-

gen op de groene flank van de Serra de Sintra was tevens het vakantieoord 

van de koninklijke families in de 18de en 19de eeuw. We bezoeken de ruïnes 

van Castelo dos Mouros. Via een wandeling langs de groene flank komen we 

aan bij het pittoreske historische centrum van Sintra. De gehele omgeving is 

werelderfgoed. Onderweg naar Cabo da Roca lunchen we in een traditioneel 

restaurant. (Curral dos Caprinos).

Daarna rijden we verder naar het meest westelijke punt van Europa,  ‘Cabo da 

Roca’ vanwaar we een prachtig zicht hebben op de woeste kustlijn met zijn 

indrukwekkende rotsformaties. Hier wandelen we langs de ruwe kustlijn. 

 

Dag 8: Belém – Expo/Parque das Naçoes - Brussel

In de voormiddag wandelen we langs de Taag tot aan het monumentale 

Belém. We komen langs de Torre de Belém, het Padrao dos Descobrimentos 

en bezoeken het Mosteiro dos Jeronimos. Hier proeven we het lekkere streek-

gebakje (pastel de nata) te eten met een koffie in de traditionele zaak ‘Pasteis 

de Belem’ die deze lekkernij reeds sinds 1837 maakt. ’s Middags nemen we 

het openbaar vervoer naar de de wijk waar in ’98 de expo werd georganiseerd. 

We leren de moderne paviljoenen kennen. We lopen langs het Parque das 

Naçoes met zijn mooie tuinen en fonteinen en maken een rustige wandeling 

langs de Taag-rivier met zicht op de 14 km lange Vasco da Gama-brug.  

Transfer naar de luchthaven.

Onze service:

• Vluchten heen en terug 

met TAP Air Portugal , 

incl 23 kg bagage +  

8 kg handbagage pp;

• 2 overnachtingen incl. 

ontbijt Vicentina Hotel 

• 3 overnachtingen incl 

ontbijt HS Milfontes 

Beach 3*;

• 2 overnachtingen incl. 

ontbijt Sana Malhoa 4*;

• 7 x dinner (buffet of 

3-gangen incl 

(alcoholische) dranken);

• 5 x lunchpakket  

(dag 1 – 5 );

• Excursie Sintra – Cabo 

da Roca incl lunch;

• Alle transfers en 

bagagetransport;

• Openbaar vervoer;

• Nederlandstalige/

Engelstalige begeleiding. 

Niet inbegrepen:

• Excl fooien;

• Dranken en persoonlijke 

uitgaven;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• Toeslag 

éénpersoonskamer:  

€ 140,-;

• Annulatie- en 

reisbijstands-

verzekering.;

• begeleiding tijdens de 

vlucht; 

PS. Mogelijkheid voor het 

bijboeken van 

luchthavenvervoer à € 50 

p.p. U kan uw wagen dan 

veilig achterlaten in onze 

garage gedurende de 

reis. 

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• euro

PORTUGAL 8 DAGEN DE WANDELTOUR VICENTINA  & LISSABON

Hotel vicentinahotel **** 

Hotel Milfontes Beach***

malhoa.sanahotels****
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Alle kamers hebben bad/douche, toilet, Tv en wifi. 

De maaltijden getuigen van een zeer verschillende en goeie 

kwaliteit.



Madeira, het vulkanische eiland gelegen in de Atlantische Oceaan, 

biedt zowel de zon- als de natuurliefhebber alle mogelijkheden voor een 

heerlijke vakantie. Madeira heeft vele bijnamen maar de meeste verwijzen 

naar zijn bloemenpracht: “bloemeneiland”, “eiland van de eeuwige lente” 

en de “drijvende tuin van de Atlantische Oceaan” zijn de meest vermelde. 

Het eiland met zijn bananenplantages, citrusbomen, wijngaarden, 

afgewisseld met watervallen en steile rotswanden die uitmonden in zee, 

laten ongetwijfeld een onuitwisbare indruk op u na. Kortom, een unieke 

reis voor wie Madeira echt wil beleven en ontdekken.

Dag 1: Brussel – Funchal

Vertrek vanuit Brussel naar Funchal. Aankomst te Funchal, gevolgd 

door een transfer naar uw hotel. Inchecken in HOTEL FOUR 

VIEWS MONUMENTAL ****, uw verblijfsplaats tijdens deze reis. 

Diner en overnachting. 

Dag 2 : Het ruige Westen (+/- 170 km)

We verlaten Funchal via de weg langs de zee, richting Camara de 

Lobos, een pittoresk vissersdorp waar Winston Churchill graag 

kwam schilderen. Stop in Cabo Girao, de tweede hoogste zeeklif 

van Europa (580m). Verder via de badplaatsjes Ribeira Brava en 

Ponta Do Sol, de regio van bananen- en suikerrietplantages, over de 

hoogvlakte van Paul da Serra naar Porto Moniz, een vissersdorp 

gekend omwille van zijn door lava gevormde natuurzwembaden. 

Lunch. In de namiddag begeven we ons via Seixal naar Sao Vicente 

en bereiken Encumeada via de gelijknamige pas. Van hieruit op 

1007m hoogte heeft men een fantastisch zicht over het gehele 

eiland. Terugkeer naar het hotel voor diner en overnachting. 

Dag 3: Markt – Museum Arte Sacra

Na het ontbijt wandelen we naar de beroemde markt “Mercado dos 

Lavradores”. Aan de ingang verkopen vrouwen in traditionele kleder-

dracht bloemen, waaronder de Strelitzia, het symbool van Madeira. 

Op de vismarkt gaan vooral tonijn en de zwarte zwaardvis over de 

toonbanken. Degustatie van seizoensgebonden, tropisch fruit. Verder 

is een bezoek aan het Arte Sacra museum gepland. Dit voormalig 

 bisschoppelijk paleis maakt deel uit van de oudste en best bewaarde 

musea van Funchal. Vanuit zijn religieuze oorsprong bezit dit museum 

een fabuleuze collectie van juwelen en beeldhouwwerken alsook 

enkele doeken van Vlaamse meesters. Voor we de lunch nemen in 

het hotel, degustatie van diverse madeirawijnen in een typische 

 wijnkelder. Vrije namiddag. Diner en overnachting in het hotel. 

Dag 4: Monte/Eira Do Serrado en Levada wandeling  

(+/- 100km)

’s Morgens vertrek naar Monte met bezoek van de kerk, waar de 

graftombe van de Oostenrijkse keizer Karel I zich bevindt. 

nieuw

HOOGTEPUNTEN

 Madeira is het bloemeneiland bij uitstek

 Madeira biedt zowel zon als heerlijke natuur

 Gezellig hotel met uitstekende keuken

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Hotel Four Views Monumental Lido ****

Een prachtige ligging nabij het lido, een waaier aan faciliteiten, 

een uitstekende service… het viersterrencomplex Four 

Views heeft alles wat men maar kan wensen voor een 

aangename vakantie! Ligging: in een levendige omgeving met 

verscheidene winkels, restaurants en bars op loopafstand, 

op 200 meter van de zee en op ongeveer 2 km van het oude 

centrum. Logies: 262 kamers, studio’s en appartementen, alle 

met bad/wc/haardroger, airco, kabel-TV, telefoon, huursafe 

en balkon. Sommige met zijdelings zeezicht (supplement). 

De studio’s en appartementen hebben ook een kitchenette. 

Faciliteiten: lobby, gratis Wifizone, à-la-carte en buffet 

restaurant, bar en gratis parking. Sport en ontspanning: in de 

tuin een zwembad met zonneterras, kinderbad en poolbar, 

healthcenter met binnenbad, fitness en tegen betaling sauna, 

massage en diverse schoonheidsbehandelingen.Dag 5: Vrije dag

Vandaag heeft u een vrije dag om te genieten van de faciliteiten van het 

hotel. Lunch in het hotel. Optioneel en mits supplement, mogelijkheid tot 

deelname aan een maritieme excursie. ’s Avonds typisch diner met o.a. 

tomatensoep en espetada (= reuzengrote vleesbrochettes). Tijdens het 

avondmaal kan u genieten van zang en folkore.

Dag 6: Museum – Botanische tuin

We starten onze excursiedag met een bezoek aan een privé tuin: Quinta 

Santo Antonio. Vervolgens bezoek van het museum Quinta das Cruzes en 

het Santa Clara klooster te Funchal. Lunch in een lokaal restaurant. In de 

namiddag komen natuurliefhebbers volop aan hun trekken met een bezoek 

aan de botanische tuin, met een variëteit van bloemen en planten die op het 

eiland te vinden zijn. Terugkeer naar het hotel voor diner en overnachting.

Dag 7: De charme van het oosten (+/- 150km)

Via de Poiso berg (1400 m) komen we in Pico de Arieiro (1810 m) aan, één 

van de hoogste toppen van het eiland. Volgende haltes zijn Ribeiro Frio met 

zijn forellenkwekerij en Santana, bekend voor zijn typische huisjes met stro-

dak. Na het middagmaal ontdekken we het prachtige maanlandschap van 

Ponte de Sao Lourenço en brengen we een bezoek aan de oude hoofdstad 

Machico. Terugkeer naar het hotel voor diner en overnachting.

Dag 8 : Funchal – Brussel

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Funchal. Terugkeer naar 

Brussel.

Onderaan de trappen van het kerkje start de afdaling met de 

rieten sleeën (supplement € 15, ter plaatse te betalen). De 

slede tocht naar Funchal is facultatief, u kan ook met de bus 

afdalen; Vervolgens naar Pico dos Barcelos, de grootste berg-

keten van Madeira, waar we op 1094 m hoogte eira do 

Serrado bereiken. Van hieruit heeft u een schitterend zicht over 

de vallei en het dorp Curral das Freiras (= het nonnendal). In de 

namiddag maken we een “lichte” levadawandeling (duurtijd: 

1u30, kan na 45 min reeds beëindigd worden). Een wandeling 

langs de zogenaamde “levados” of irrigatiekanaaltjes is immers 

een uitstekende manier om Madeira op een andere wijze te 

leren kennen. Terugkeer naar het hotel voor diner en overnach-

ting.

Onze service:

• Vlucht heen en terug met 

Brussels Airlines;

• 23 kg bagage + 12 kg 

handbagage per 

 persoon;

• Logies in hotel Four 

Views Monumental ****  

of gelijkwaardig;

• Vol pension met dranken 

(1/4 water en ¼ wijn, soft 

drink of bier) vanaf diner 

dag 1 tot en met ontbijt 

dag 8 tijdens de volledige 

rondreis;

• Alle transfers in luxe airco 

autocar;

• Nederlandstalige gids;

• Inkomgelden musea, 

monumenten en botani-

sche tuinen, zoals ver-

meld in het programma;

Diner met folklore 

Niet inbegrepen:

• Persoonlijke uitgaven;

• Maaltijden tijdens de 

vluchten;

• Toeslag éénpersoonska-

mer: € 290,-;

• Annulatie- + reis-

bijstandsverzekering.

• Mogelijkheid voor het 

 bijboeken van lucht-

havenvervoer: € 50 p.p. 

H/T. U kan uw wagen 

veilig parkeren in onze 

overdekte garage.  

Reisdocumenten:

• Geldige identiteitskaart 

Munteenheid:

• Euro

Datum 12 september

Vertrek
Deinze. Vertrekuur wordt 1 week voor 
afreis meegedeeld.

Duur 8 dagen

€ 1570 p.p.
* € 1570 pp (van 10 tot 13 pax) 

op basis van een 2-persoonskamer;
* € 1399 pp (van 14 tot 15 pax) 

op basis van een 2-persoonskamer 3534
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Marokko komt steeds meer op de kaart als 

toeristische bestemming. Het land bied circa 300 dagen 

per jaar zon en bezit zowel badplaatsen als culturele steden en een 

grote variëteit aan natuurschoon. De kustlijn bestaat uit mooie witte 

stranden. In het binnenland zijn diverse berggebieden waar je ideaal kunt 

wandelen en klimmen. Het hoogste punt in het land is 4156 meter hoog. 

Het grootste deel van Marokko wordt bedekt door woestijnvlaktes waar 

nauwelijks leven voorkomt. In de wintermaanden kan men in de bergen 

van Marokko uitstekend aan wintersport doen. Marokko staat verder 

bekend om de vele markten die het land kent zoals de ambachtelijke 

vervaardiging van tapijten, sieraden en lederproducten. Dit is een vast 

en voor een deel al eeuwenoud bestanddeel van de oriëntaalse cultuur. 

Hier leert u wetenswaardigheden over het Marokkaanse ambacht van het 

tapijten knopen en ziet u hoe een handgeknoopt tapijt al sinds generaties 

ontstaat. U kan een demonstratie zien van het toebereiden van de zijden 

draden, het met natuurlijke kleurstoffen verven van wol en het fijne en 

arbeidsintensieve knopen.  Afbieden behoort tot de cultuur van het land.  

In warenhuizen en supermarkten wordt niet onderhandeld. Dat geldt ook 

voor de markten waar boeren uit de omgeving hun groentes aan de man 

brengen.

DAG 3: MEKNES – VOLUBILIS – FEZ (O / -- / D)

Na het ontbijt rijdt u naar de Midden-Atlas. U maakt hier kennis met 

de lokale wijnboeren en zal u merken dat de Marokkaanse wijnen 

niet moeten onderdoen voor vele Europese wijnen. Na de wijn-

degustatie met bijhorende kaas en olijfolie rijdt u verder richting 

Volubilis. U bezoekt er de oude Romeinse site met een gids. In de 

late namiddag komt u toe in Fez. Overnachting in Palais Houyam

DAG 4: FEZ (O / -- / D)

Ontbijt. Bezoek aan de best bewaarde en meest authentieke 

 medina in Fez met een gids. In de verschillende straatjes en steegjes 

bevinden zich talrijke ‘vergeten’ ambachten en prachtige beziens-

waardigheden: De Koranschool Bou Iania Medersa, het Nejjarine 

plein met zijn sierlijk gedecoreerde fontein met mozaïeken, het 

 mausoleum van Moulay Idriss,… In de namiddag volgt er een 

 wandeling in Fes Jdid met o.a. de soeks met verse groenten, 

 stoffen, fruit en kruiden. De joodse wijk en het koninklijk paleis met 

zijn opvallende vergulde poort staan ook op het programma. 
Overnachting in Palais Houyam.

DAG 5: FEZ - MARRAKECH (O / -- / D)

Na het ontbijt vertrekt u voor een reis doorheen prachtige land-

schappen en langs berberdorpen zoals Immouzer du Kandar en 

Ifrane. In Beni Mellal wordt er even halt gehouden voor een vrije 

lunch. Aan het einde van de middag bereikt u het tot de verbeelding 

sprekende Marrakech. Diner en overnachting in riad Le Perroquet 

Bleu.

DAG 6: MARRAKECH  (O / -- / D)

Na het ontbijt gegidst bezoek aan Marrakech met volgende beziens-

waardigheden: Koutoubia minaret, de Saadische graftomben, de 

souks, een authentieke hammam en bakkerij, het Bahiapaleis en tot 

slot het beroemde Djemaa El Fna plein. Vrije avond in de stad. Diner 

en overnachting in riad Le Perroquet Bleu

DAG 7: MARRAKECH - CASABLANCA  (O / -- / D)

Na het ontbijt brengt u een bezoek in Marrakech aan de beroemde 

Marjorelletuin. Dit is een botanische tuin met cactussen en bougain-

villea’s. Deze tuin was eigendom van de Franse modeontwerper 

nieuw

DAG 1: BRUSSEL – CASABLANCA -  
RABAT (-- / -- / --)

Vlucht gegevens: 15 NOV   BRU 17.30 – 20.55 CMN         

AT833

Aankomst in Casablanca. Transfer naar Rabat (≈ 1u). 

Overnachting in Riad Dar Dar.

DAG 2: RABAT – MEKNES (O / -- / D)

Na het ontbijt wordt u opgewacht door uw gids voor een 

bezoek aan de stad. U bezoekt o.a.: de medina, Kasbah 

Oudaya, de toren van Hassan, het mausoleum van 

Mohammed V. U bezoekt eveneens de oude Romeinse 

stad Chellah. Na de lunch vertrekt u richting Meknes.  

U bezoekt er onder meer de beroemde Bab el 

Mansourpoort en de Heri es-Souani. Dit imposante gebouw 

telt meerdere opslagplaatsen en wordt daarom ook wel ‘de 

zolder’ of ‘de stal’ genoemd. Overnachting in Riad Yacout.

3736
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Hotels****

Afhankelijk van de beschikbaarheid verblijft u in onderstaande 

hotels of een gelijkwaardig hotel:

Rabat - Hotel Riad Dar Dar

Meknes - hotel Riad Yacout 

Fez - Palais Houyam

Marrakech - Riad Le Perroquet Bleu

Casablanca - Kenzi Sidi Maarouf

Yves Saint Laurent. Nadien rijdt u terug naar het 

beginpunt van de rondreis: Casablanca. Bij aankomst 

in deze stad wordt u opgewacht door uw gids voor een bezoek 

aan de Hassan II Moskee. Diner en overnachting in hotel Kenzi Sidi Maarouf.

DAG 8: CASABLANCA – BRUSSEL  (O / -- / D)

Ontbijtbuffet. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht naar Brussel.

Vlucht gegevens: 22 NOV           CMN 13.05 – 16.30  BRU       AT832

Datum 15 november

Vertrek
Deinze. Vertrekuur wordt 1 week voor 
de afreis meegedeeld.

Duur 8 dagen

Vanaf 10 p.p. € 1.285
Vanaf 15 p.p. € 1.235

Onze service
• Internationale vluchten 

(incl. bagage);
• Accommodatie zoals 

omschreven of 
gelijkwaardig (incl. 
ontbijt);

• Maaltijden zoals 
omschreven;

• Toegangsgelden voor 
culturele bezoeken en 
sites in de bezochte 
steden; Nederlandstalige 
gids/reisbegeleider voor 
de volledige reis;

• Op basis van half 
pension;

• Engelstalige gids voor 
de culturele bezoeken;

• Wijndegustatie en 
bezoek aan een 
wijngaard in Meknes. 

Niet inbegrepen:
• Gebruikelijke fooien;
• Alles wat niet 

omschreven is in het 
programma of bij 
‘inbegrepen’;

• Toeslag 
éénpersoonskamer:  
€ 320,- vanaf 10 
personen; € 305,- vanaf 
15 personen;

• Toeslag vol pension:  
€ 90,- p.p.;

• Annulatie - en 
bijstandsverzekering;

• Persoonlijke uitgaven en 
dranken;

• Begeleiding door Reizen 
De Globetrotter. 

Reisdocumenten:
• internationale reispas. 

Extra:
• Optioneel: 

Luchthavenvervoer à  
€ 50 pp heen en terug

• U kan uw wagen veilig 
parkeren in onze garage 
gedurende de reis. Wij 
brengen jullie dan naar 
Zaventem en terug.

3736
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MAROKKO 8 DAGEN WANDELVAKANTIE
nieuw

3938

Marokko ligt op het westelijke punt van Noord-Afrika. Het grenst in het 

oosten aan Algerije, in het noorden aan de Middellandse Zee en in het 

westen aan de Atlantische Oceaan. Wat godsdienst betreft is er de Islam 

(Soennitisch naar de Malikistische rechtsleer), ca. 23.000 Christenen 

en 3.000 Joden. De hoofdstad is Rabat. De officiële taal is Arabisch 

(gesproken wordt het Marokkaans-Arabische dialect Darija) en sinds 

de nieuwe constitutie ook de Berbertaal Tamazight; plaatselijk andere 

Berbertalen. Frans, de tweede taal, wordt vooral gesproken in zakelijke, 

ambtelijke en regeringskringen. 

Er zijn verschillende klimaatzones. In Rabat heerst Atlantisch klimaat: 

vochtig-heet in de zomer, vochtig-koel in de winter. De plaatselijke tijd is 

Midden-Europese Tijd (MET). 

Tijdens de Europese zomertijd bedraagt het verschil -1 uur.

aan een wandeling van 4u door deze prachtige omgeving. Er wor-

den rustmomenten en een lunchpauze voorzien. Voorziene uur van 

aankomst in het hotel: 17u. Avondmaal en overnachting in Hotel****.

DAG 3: MARRAKECH - Vrije dag in het hotel.

Ontbijtbuffet. Deze dag staat vrij ter uwe beschikking. Misschien kan 

er met de gids ook iets afgesproken worden om te bezoeken. 

Avondmaal en overnachting in hotel ****.

DAG 4: MARRAKECH – BERBER DORPEN - MARRAKECH

Ontbijtbuffet. Vandaag maakt u kennis met de typische Berber dor-

pen uit het Atlasgebergte. U wandelt langs kleine, vlakke muilezelpa-

den in de Hoge Atlas. Ondertussen kunt u genieten van adembene-

mende uitzichten op hoge bergtoppen,  pittoreske Berber dorpen 

met lokale tuinen en prachtige walnootbomen die in volle bloei zullen 

staan. U wandelt vandaag ongeveer 6u, met de nodige rustmomen-

ten. Voor de lunch wordt u uitgenodigd bij een Berbers gezin, waar 

u kennismaakt met de cultuur van deze minder bekende bevolking. 

Voorziene uur van aankomst aan het hotel: 17u. Avondmaal en 

overnachting.

DAG 5: MARRAKECH - Vrije dag in het hotel

Ontbijtbuffet en zelf op ontdekking gaan.  Avondmaal en overnach-

ting in het hotel.

DAG 6: MARRAKECH  - ZAT VALLEI - MARRAKECH

Ontbijtbuffet. Vandaag wacht opnieuw een wandeling in het 

Atlasgebergte. Deze keer niet op een plateau, maar in de minder 

bekende en woeste Zat vallei. Deze vallei ligt tussen de voet van de 

Toubkal en de uitlopers van de Ourika vallei.  Een 6-tal uur wandelen 

door groene weiden en prachtige Berber dorpen, onder meer 

Tighdouine, bekend omwille van de vele natuurlijke waterbronnen.. 

Aankomst in het hotel is voorzien rond 17u. Avondmaal en over-

nachting in het hotel ****.

DAG 1: BRUSSEL – MARRAKECH

13 OCT            BRU 06.00 – 07.50 LIS            TP0641

13 OCT            LIS 09.25 – 11.00 RAK            TP1456

Aankomst in Marrakech. Transfer naar uw hotel en kennis-

making met de gids. De planning van de reis wordt overlo-

pen.

DAG 2: MARRAKECH – YAGOUR - MARRAKECH

Ontbijtbuffet. Vandaag staat een wandeling in de Hoge 

Atlas op de planning, het plateau van Yagour. Deze prach-

tige hoogvlakte staat niet enkel bekend omwille van haar 

ongerepte natuur, maar vooral door de overvloed aan pre-

historische rotstekeningen. De Yagour is ook een noma-

dengebied en verwelkomt jaarlijks zo’n 7000 kuddes met 

herders. Tijdens deze wandeling maakt u ook kennis met 

één van hen. Na een transfer van ongeveer 1u begint u 
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 Iberostar Club Palmeraie ****

Dit Iberostar hotel is gelegen in de Palmeraie van Marrakech. 

Op een twintigtal minuten staat u met de gratis shuttle aan 

de medina. Het hotel heeft twee zwembaden, waarvan een 

enkel voor volwassenen is. De kamers zijn voorzien van alle 

moderne comfort en hebben allemaal een terras of balkon. 

Het hotel beschikt over twee restaurants, waarvan één à-la-

carte. In het buffetrestaurant kunt u dagelijks terecht voor 

internationale en nationale gerechten. Overdag staat de “Food 

Truck” klaar om de kleine honger te stillen.

DAG 7: MARRAKECH – AGAFAY WOESTIJN - 

MARRAKECH

Ontbijtbuffet. Vrije voormiddag in het hotel. Na de lunch ver-

trekt u richting de woestijn van Agafay. U ontdekt deze 

prachtige stenenwoestijn, net buiten Marrakech, te voet. Na 

een wandeling van ongeveer 3u wacht een kudde dromeda-

rissen u op om de zonsondergang in de woestijn te bewon-

deren. Na zonsondergang transfer naar het hotel. Voorziene 

uur van aankomst aan het hotel: 19u. Avondmaal en over-

nachting in hotel ****

DAG 8: MARRAKECH – BRUSSEL

Ontbijt en vrije tijd tot u de transfer dient te nemen naar de 

luchthaven van Marrakech.

20 OKT            RAK 11.45 – 13.20 LIS            TP1453

20 OKT            LIS 15.55 – 19.35 BRU            TP0644

Datum 13 okt

Vertrek
Vertrekuur wordt 1 week voor de afreis 
meegedeeld.

Duur 8 dagen

Vanaf 10 p.p. € 1.476
Vanaf 15 p.p. € 1.440

Onze service:
• Internationale vluchten 

(incl. bagage);
• Accommodatie zoals 

omschreven (all 
inclusive);

• Programma zoals 
omschreven;

• Alle transfers;
• 23 kg bagage;
• 1 vaste wandelgids voor 

de 4 dagexcursies bij 
een groep van  
10 personen;

• 2 vaste wandelgidsen 
voor de 4 dagexcursies 
bij een groep van 15 
personen;

• Lunchpakketten + water 
gedurende de 4 
dagexcursies;

• Lunch bij het gezin in de 
bergen op dag 4;

• Wijndegustatie en 
bezoek aan een 
wijngaard in Meknes; 

Niet inbegrepen:
• Gebruikelijke fooien;
• Alles wat niet 

omschreven is in het 
programma of bij 
‘inbegrepen’;

• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag 

éénpersoonskamer: 
vanaf 10 pers.;€ 140,-
vanaf 15 pers.: € 160,-

• Annulatie- en 
bijstandsverzekering;

• Begeleiding door Reizen 
De Globetrotter. 

Reisdocumenten:
• Internationaal paspoort. 

Vreemde munten:
• Dirham: € 1 =  

10,64 MAD 

Elektriciteit:
• De stroomspanning in 

Marokko bedraagt 
110/220V met 50 Hertz. 
Een eurostekker wordt 
aanbevolen. 

Extra:
• Optioneel: 

Luchthavenvervoer à  
€ 50 pp heen en terug;

• U kan uw wagen veilig 
parkeren in onze garage 
gedurende de reis. Wij 
brengen jullie dan naar 
Zaventem en terug.



Cómpeta is een levendig dorp met diverse accommodaties en meer dan 

20 bars, terrassen en restaurants met voor Nederlandse begrippen heel 

lage prijzen. Het vliegveld Malaga ligt op één uur rijden afstand.

Cómpeta is een rustig mooi wit dorp 22 kilometer landinwaarts van 

Nerja. Het ligt op zo’n 650 meter hoogte en er stromen diverse riviertjes 

doorheen (o.a. de Rio Verde). De hoogste berg is 

La Maroma met 2066 meter hoogte.

Daarnaast maakt Cómpeta net als Nerja, Torrox en Frigiliana deel uit van 

de Zon en Wijn route. Het plaatsje produceert wijn en honing.

Programma:

Dag 1

Vertrek via Oostende. Aankomst te Cómpeta, diner en 

overnachting. Bespreking met de gids over het wandel-

programma gedurende de komende week. Avondmaal  

en overnachting.

Dag 2

Ontbijt, rondwandeling vanuit Cómpeta, langs de rand 

van het natuurpark naar Canillas de Albaida, stroomaf-

waarts langs de Rio Cajula naar Archez en door wijngaar-

den terug naar Cómpeta +/- 12 km/4 uur, hoogtever-

schil 410 meter, diner en overnachting.

Dag 3

Ontbijt, rondwandeling vanuit Cómpeta, langs het 

irrigatie kanaal naar Canillas de Albaida, stroomopwaarts langs 

de Rio Cajula en door een kloof in het natuurpark naar de 

Cuea de Agua en terug naar Cómpeta via een andere route  

+/- 15 km/4 ½ uur, hoogteverschil 420 meter, diner en 

overnachting.

Dag 4

Ontbijt, rondwandeling vanuit Cómpeta in het natuurpark met 

beklimming van de Cerro Gavilan en de brandweerhut  

+/- 14 km/ 4 ½ uur, hoogteverschil 500 meter, diner en 

overnachting.

Dag 5

Ontbijt, rustdag, optioneel kan een wandeling naar het strand 

gemaakt worden (terug per bus) of een stadswandeling in 

Malaga, diner en overnachting.

nieuw

ZUID-SPANJE 8 DAGEN  
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Hotel Balcón de Cómpeta***

Het is een gezellig hotelletje die warmte en rust uitstraalt. 

Alle comfort is er aanwezig om er een aangename vakantie 

door te brengen.

Onze service:

• Rechtstreekse vluchten 

met Tui Fly vanuit 

Oostende Heen en terug;

• 20 kg bagage + 10 kg 

handbagage pp.;

• Transfer luchthaven – 

hotel – luchthaven;

• 7 overnachtingen op 

basis van half pension in 

hotel Balcon de  

Cómpeta ***;

• 5 wandelingen + transfers 

onder begeleiding van een 

gediplomeerd Nederlands 

sprekende gids. 

Niet inbegrepen:

• Dranken en maaltijden 

 tijdens de wandelingen;

• Eventuele middagmalen 

tijdens de wandelingen;

• Persoonlijke uitgaven;

• Singel toeslag: € 120,-;

• Fooien en niet vermelde 

diensten;

• Annulatie- en reis-

bijstandsverzekering. 

Opmerking:

• Deze wandeling is 

 gegarandeerd vanaf  

6 deel nemers!

• Reisdocumenten:

• Reizigers met de 

Belgische nationaliteit 

hebben een geldige 

 identiteitskaart nodig 

Munteenheid:

• Euro 

PS.: Mogelijkheid om 

luchthavenvervoer bij te 

boeken à € 50 pp heen en 

terug. 

U kan uw wagen veilig 

plaatsen in onze garage en 

wij brengen u naar 

Oostende en terug.

Dag 6

Ontbijt, transfer per Landrover naar de Rio Torrox, rond wandeling Acebuchal  

+/- 11 km/4 uur, hoogteverschil  

350 meter (mogelijkheid om terug te lopen naar Cómpeta 2 uur extra), diner en overnachting.

Dag 7

Ontbijt, transfer per Landrover naar Fabrica de la Luz, driehoeks wandeling langs de beek Arroya de la Cueva del Melero naar Puerto Blanquillo 

terug naar Cómpeta via de muilezelroute +/- 17 km/5uur, hoogteverschil 500 meter (mogelijkheid de top van El Lucero te beklimmen  

3 ½ uur extra), diner en overnachting.

Dag 8

Ontbijt, vertrek uit Cómpeta. Vlucht terug naar Oostende.

ZUID-SPANJE 8 DAGEN  
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Mei € 830 p.p. - September € 780 p.p.

Datum 29 mei 2020 en 07 september 2020

Vertrek
Deinze: vertrekuur wordt 1 week voor de afreis 
meegedeeld.

Duur 8 dagen



4342

Torremolinos is een paradijs voor wie snakt 

naar zon, zee, strand en fun. 9km lang word je verwend 

met fijn zandstranden! In het Zuiden , vlak aan zee, ligt het charmante 

‘La Carihuela’. Het is het oudste deel van de stad met heel wat 

visrestaurantjes. Torremolinos laat ook de shop lovers niet op hun honger 

zitten, in de late namiddag lopen de winkelstraten gezellig vol!

Heenreis:

• Een luxe autocar van De Globetrotter brengt ons naar Oostende 

waar we de vlucht naar Torremolinos nemen. Transfer naar het 

hotel.

Terugreis:

• Transfer van het hotel naar de luchthaven van Malaga voor de 

vlucht naar Oostende. Een luxebus van De Globetrotter brengt 

ons terug naar de garage waar uw auto veilig geparkeerd staat.

Verblijf:

• Verblijf in half pension, vanaf de eerste tot de laatste dag, volgens 

aankomst en vertrek van de vluchten.

Ligging:

• Direct aan het strand, gescheiden door de promenade;

• Op 700 m van een winkelcentrum;

• Op 700 m van de jachthaven ‘Puerto Marina’;

• Bushalte op 100 m van het hotel;

• Op ± 8 km van de luchthaven (transfer heen en terug inbegrepen)

Faciliteiten:

• Wifi (gratis) in het hele resort

HOOGTEPUNTEN

 Zonnekust, alleen al de naam voorspelt stralend vakantieweer

 Adults only vanaf 18 jaar

 Uitstekende service en heerlijke maaltijden

 Direct aan de promenade en het strand

 Mooi designinterieur

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Onze service:
• Vertrek H/T naar de 

luchthaven;
• Vlucht H/T Malaga;
• 20 kg bagage + 10 kg 

handbagage p.p.;
• Transfer H/T luchthaven-

hotel;
• Half Pension;
• Inclusief BTW en 

luchthaventaks;
• Fuel protection
• In samenwerking met 

Tui. 

 
 
 

Niet inbegrepen:
• Persoonlijke uitgaven;
• Excursies;
• Toeslag 

éénpersoonskamer: prijs 
vanaf Mei verkrijgbaar!;

• Annulatie-en 
reisbijstandsverzekering;

• Begeleiding door Reizen 
De Globetrotter

 

Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart 

 
Vreemde munten:
• Euro

4342

Clubhotel Riu Nautilus ****

Alle kamers beschikken over badkamer (haardroger), centrale 

airco/verwarming, plafondventilator, telefoon, wifi (gratis), 

satelliet-tv, minibar (betalend, op aanvraag), safe (betalend), 

en balkon of terras.

Er hangt een heerlijke ontspannen sfeer in dit hotel, en dat 

past uitstekend in het adults-onlyplaatje. Alleen 18-plussers 

worden hier verwelkomd, zodat je er eens in alle rust tussenuit 

kan met z’n twee. In Riu Nautilus wordt niets aan het toeval 

overgelaten: de service is excellent, de kamers zijn echte 

pareltjes, en de maaltijden zijn een streling voor de tong! 

Puur genieten wordt het, op een sublieme locatie aan de 

promenade en het strand.
Sport & ontspanning:

• Zoetwaterzwembad, zonneterras, 2500 m2 tuin;

• Gratis ligzetels, parasols en handdoeken (mits waarborg) aan het zwem-

bad;

• Overdekt zwembad (verwarmd);

• Gratis: fitness, Turks bad, bubbelbad, livemuziek of shows (meerdere 

malen per week);

• Betalend: wellness centrum met verschillende behandelingen en 

 massage.

Restaurants & bars:

• Gevarieerd ontbijtbuffet met showcooking;

• Restaurant met terras (avondmaal: buffet en gerechten die 

à la minute worden bereid: buffet met voorgerechten en 

dessertbuffet/vegetarisch gerecht);

• Themabuffet 2x/week;

• Alternatief avondmaal in het Spaans restaurant;

• Middagmaal: lichte maaltijden in de snackbar bij het zwem-

bad;

• Salonbar met terras, snackbar met terras bij het zwembad;

• Deftige kledij (lange broek) vereist tijdens het avondmaal.
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Vertrek
Wordt 1 week voor afreis medegedeeld 
extra bij te reserveren!

Duur 8 dagen

Prijs en juiste datum te bekomen vanaf Mei!



Het vulkanische Tenerife is het grootste  eiland 

van de Canarische Eilanden, in de Atlantische Oceaan. 

Het heeft een ongekende variatie aan bloemen, cactussen en 

palmsoorten. De mooie zandstranden en promenades nodigen uit 

tot ontspannen flaneren. Die diversiteit maakt het een aantrekkelijk 

vakantieoord. Door het zachte klimaat staat Tenerife ook wel bekend als  

“het eiland van de eeuwige lente”

nieuw

Heenreis:

De autocar van De Globetrotter brengt u naar Zaventem. 

We nemen de vlucht naar Tenerife en vandaar een transfer 

naar ons hotel RIU Arecas ****

Terugreis:

Transfer van het hotel naar de luchthaven van Tenerife 

voor de vlucht naar Zaventem met TUIFLY. Een luxebus  

van De Globetrotter brengt u terug naar de garage waar 

uw auto veilig geparkeerd staat.

Verblijf:

Wij bieden u een verblijf aan in Half Pension , vanaf de eerste 

tot de laatste dag, dit volgens aankomst/vertrek vluchten.

Ligging:

 Van de zee gescheiden door hotel Riu Palace Tenerife;

 Op 450 m van het Playa del Duque-strand (bereikbaar 

via trappen);

 Op 1.5 km van shops;

 Op +/- 22 km van luchthaven. n de luchthaven

Restaurants & Bars:

 Uitgebreid ontbijtbuffet met showcooking;

 Hoofdrestaurant (avondmaal in buffetvorm, show-

cooking, vegetarisch gerecht, 2x/week themabuffet);

 Alternatief avondmaal in het Spaans restaurant;

HOOGTEPUNTEN

 ADULTS ONLY hotel, exclusief voor volwassenen vanaf 18 jaar;

 Toekenning van het GOLD Award van Travelife Sustainability System;

 Gratis WiFi in het hele hotel;

 450 m van de Playa del Duque (langs enkele trappen);

 Restaurant en themarestaurant;

 2 Zwembaden en zonneterras;

 Panorama zwembad direct aan de boulevard, zonneterras op zand 

en bar bij het zwembad.

PS. Reserveer snel en geniet van deze prachtige  

bestemming in een prachtig hotel!!!

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be
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Hotel RIU Arecas****

Hotel Riu Arecas is een 4-sterrenhotel op Tenerife voor Adults 

Only (Alleen volwassenen), ideaal om te genieten van unieke 

landschappen omdat het een balkon heeft dat uitkijkt over de 

Atlantische Oceaan. Het hotel biedt de kwaliteit en service 

van de hotelketen Riu Hotels & Resort zodat je verblijf zo 

aangenaam mogelijk is. Dit hotel is gerenoveerd, ligt dicht bij 

het strand Playa del Duque en biedt verschillende faciliteiten 

zoals twee zoetwaterzwembaden, een overloopzwembad 

aan het strandboulevard en zonneterras in het zand en overal 

gratis wifi. Dit allemaal om te genieten van het goede klimaat 

en de zon. Het beschikt ook over het Wellnesscentrum “Body 

Love” met verschillende behandelingen en massages ter 

ontspanning van jouw lichaam en geest.

Kom een pas gerenoveerd hotel voor Adults Only op Tenerife 

ontdekken!

 Snackbar aan het zwembad;

 Salonbar met terras, poolbar;

 Deftige kledij (lange broek voor de heren) vereist voor het 

avondmaal.

Sport & ontspanning:

 2 zoetwaterzwembaden, panoramisch zwembad aan de 

pro menade, zonneterras met gratis ligzetels en parasols;

 Zonneterras op zand;

 Gratis handdoekenservice;

 Gratis: fitness, stoombad, bubbelbad;

 Livemuziek of shows (meerdere malen per week;)

 Betalend: wellness centrum met verschillende 

schoonheids behandelingen en massages. assages.

Datum 25 mei

Vertrek
Vertrekuur wordt 1 week voor de afreis 
meegedeeld.

Duur 8 dagen

€ 870 p.p.

Onze service:
• transfer naar Zaventem 

H/T - extra te betalen;
• transfer naar het hotel 

H/T;
• vluchten H/T naar 

Tenerife met TuiFly;
• 20 kg bagage p.p.;
• 10 kg handbagage p.p.;
• Half-Pension;
• In samenwerking met 

Tui. 

Niet inbegrepen:
• persoonlijke uitgaven;
• plaatselijke uitstappen;
• maaltijden tijdens de 

vlucht;
• toeslag 

éénpersoonskamer:  
€ 195,-;

• annulatie- en 
reisbijstandsverzekering.

• PS. Mogelijkheid voor 
het reserveren van 
luchthavenvervoer heen 
en terug à € 50 pp heen 
en terug.

• U kan uw wagen dan 
veilig plaatsen in onze 
garage gedurende de 
reis. Wij brengen U dan 
graag naar Zaventem en 
terug. 

Reisdocumenten:
• geldige identiteitskaart 

Munteenheid:
• euro

4544
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Onze service:

• vervoer naar Zaventem 

H/T en van de lucht-

haven in Spanje naar het 

hotel H/T;

• superieure kamers met 

airconditioning, bad of 

douche, wc en flat 

screen- tv en zwembad 

zicht;

• 20 kg bagage p.p.;

• 10 kg handbagage p.p.

• nederlandstalige begelei-

ding blijft ter plaatse;

• verblijf in vol pension ;

• in samenwerking met Tui. 

Niet inbegrepen:

• maaltijden tijdens de vlucht;

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• facultatieve uitstappen 

en inkomgelden;

• toeslag éénpersoonska-

mer: € 206,-;

• toeslag met zicht op het 

zwembad: € 176,- p.p.

• annulatie- en reisbij-

standsverzekering.

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart

Munteenheid:

• euro

Hotel Olympus Palace**** 
We kiezen al jaren één van de beste hotels in Salou uit. Het 
prachtige vernieuwde viersterrenhotel bevindt zich direct in 

de voetgangerszone van Salou, op 200 m van het strand. 
Het hotel beschikt over airconditioning in de eetzaal, bar 
en tv-zaal. De luxekamers hebben airconditioning, bad/

douche, telefoon, flatscreen-tv en terras. Op het dakterras 
zijn er gratis ligzetels en een klein zwembad. Je kan er ook 

genieten van hydromassage. De maaltijden zijn overvloedig 
en in buffetvorm. Eén keer in de week is er ‘s avonds cava en 
worden er speciale gerechten als zalm, scampi’s, kwartels en 

andere geserveerd. Twee keer per week zijn er tapas. Ook kan 
je je eigen steak laten klaarmaken door de chef-kok. 

Je vindt verder nog een kaas- en worstenhoekje in het hotel 
en een groot aanbod aan desserts!

Elke avond is er amusement voorzien en zijn de drankprijzen 
in de bar en het restaurant zeer goedkoop. Een super hotel! 

Eens je er geweest bent, ga je zeker nog terug.

Onze service:

• vervoer naar Zaventem 

H/T en van de lucht-

haven in Spanje naar het 

hotel H/T;

• superieure kamers met 

airconditioning, bad of 

douche, wc en flat 

screen- tv en zwembad 

zicht;

• 20 kg bagage p.p.;

• 10 kg handbagage p.p.

• nederlandstalige begelei-

ding blijft ter plaatse;

• verblijf in vol pension ;

• in samenwerking met Tui. 

Niet inbegrepen:

• maaltijden tijdens de vlucht;

• drank aan tafel;

• persoonlijke uitgaven;

• facultatieve uitstappen 

en inkomgelden;

• toeslag éénpersoonska-

mer: € 206,-;

• toeslag met zicht op het 

zwembad: € 176,- p.p. 

(op aanvraag)

•     annulatie- en reis  

       bijstandsverzekering.  

Reisdocumenten:

• geldige identiteitskaart

Munteenheid:

• euro

SALOU 12 DAGEN SPANJE - VLIEGREIS                          HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS

Als mooiste plaats aan de Costa Dorada kiest De Globetrotter al jaren voor 
Salou. Nog steeds is dit de ideale vakantieplaats bij uitstek. Het fijn en 

goudkleurig zandstrand, de moderne jachthaven en het veilig gevoel voor 
zwemmers zijn enig in Spanje. Bovendien renoveert de stad veel om het de 

toeristen nog beter naar hun zin te maken. 
Hierdoor is Salou een veilige en sfeervolle stad geworden. Sporten, 

gastronomie, winkels, boetiekjes, bars en pubs geven je de mogelijkheid om 
van een onvergetelijke vakantie te genieten.

HOOGTEPUNTEN

 prachtig vernieuwde viersterrenhotel op 200 m van het strand

 zuiderse sfeer, zon en zee

 Barcelona en Montserrat binnen handbereik

meer foto's van deze reis vind je op www.deglobetrotter.be

Mogelijke uitstappen vanuit Salou

 Barcelona, de hoofdstad van Catalonië. Bezoek aan 

de Sagrada Familia, de Ramblas, Montjuïch, het 

voetbalstadion van F.C. Barcelona, enz.

 Montserrat, een pelgrimsoord midden in het woeste 

gebergte. Jaarlijks wordt het bezocht door duizen-

den pelgrims. 

Heenreis: De autocar van De Globetrotter brengt ons naar 

Zaventem waar we de vlucht naar Reus nemen. Transfer 

naar het vernieuwde Hotel Olympus Palace****. 

Terugreis: Transfer van het hotel naar de luchthaven van 

Reus. Een luxe autocar van de Globetrotter brengt ons van 

Zaventem terug naar de garage in Deinze waar onze auto 

veilig geparkeerd staat.

Verblijf: 
Verblijf in volpension, van dag 1 tot de laatste dag, volgens 
aankomst en vertrek van de vluchten.

ROME 3 DAGEN             CITYTRIP 

4746 € 1010 p.p.

Datum 13 september
Vertrek Vertrekuur wordt 1 week voor afreis medegedeeld.
Duur 12 dagen



SALOU 12 DAGEN SPANJE - VLIEGREIS                          HIER VOELEN BELGEN ZICH THUIS

Rome is het grootste openluchtmuseum ter 

wereld. Hier struikel je over ontelbare bezienswaardigheden. Het 

is een veelzijdige stad met schitterende monumenten, gezellige pleintjes, 

fonteinen op elke hoek van de straat, een romantische sfeer, lekker Italiaans 

eten, een bruisend nachtleven en chique winkels… een stad waar je op slag 

verliefd op wordt.

nieuw

Dag 1: Zaventem - Rome - Colosseum en het forum Romanum

Vertrek vanuit Brussel. Aankomst op de luchthaven van Rome FCO. Transfer per 

autocar naar het hotel gevolgd door de check-in (kamers beschikbaar na lunch). 

Lunch in de stad gevolgd door een bezoek aan Rome. Hoofdstad van de wereld 

en het christendom, waar de geschiedenis va Rome in steen staat geschreven. 

De namiddag staat volledig in het teken van de ontdekking van het klassieke 

Rome: Colosseo (Colosseum), Fori Imperiali (keizerlijke fora), het archeologische 

gebied, Campidoglio en het Piazza Venezia. Daarna vrije tijd om nog van een ter-

rasje te genieten. Rond 19u samenkomst en wandelen we naar de Trastevere wijk 

voor een gezellig typisch diner. Terugkeer naar het hotel en overnachting.

Onze service:
• Heen en terugvlucht met 

SN Brussels Airlines  
(12 kg handbagage pp 
inclusief. Koffer 20 kg = 
€ 35 pp);

• Autocar voor de transfers 
h/t van de luchthaven;

• 2 overnachtingen in het 
hotel San Paolo 4* of 
gelijkwaardig;

• 2 x ontbijt in het hotel;
• 3 x lunch, 2-gangen 

menu (1/2 water  
+ ¼ wijn inbegrepen);

• 1 avondmaal in het hotel 
+ 1 avondmaal in een 
restaurant: 3-gangen 
menu (dranken ter 
plaatse te betalen);

• Nederlandstalige gids 
gedurende de volledig 
tour;

• Begeleide tours van :  
Het Barokke Rome – 
Colosseum – Forum 
Romanum – Vaticaans 
Museum;

• Tickets met reservatie 
voor de vermelde 
bezoeken (Colosseum – 

Forum Romanum + 
Vaticaans Museum);

• Audiosysteem gedurende 
de volledige tour;

• Metro en bus tickets 
voor 3 dagen.

Niet inbegrepen:
• Maaltijden tijdens de 

vluchten;
• City taks ter plaatse te 

betalen;
• Alle extra’s en dranken;
• Persoonlijke uitgaven;
• Toeslag 

éénpersoonskamer:  
€ 110,-;

• Laatste avondmaal  
(op 21/09);

• Annulatie- en 
reisbijstandsverzekering.

Extra:
• Optioneel:   
 reserveer vooraf uw  
 luchthavenvervoer à  
 € 50 pp H/T. Parkeer uw  
 wagen in onze garage  
 en wij brengen u heen  
 en terug naar Zaventem. 
Reisdocumenten:
• Geldige identiteitskaart.

Datum 19 september

Vertrek
Wordt 1 week voor afreis medegedeeld 
extra bij te reserveren!

Duur 3 dagen

€ 850 p.p.

Hotel 4* (San Paolo of gelijkwaardig)
Het hotel geniet van alle comfort. Alle kamers hebben bad/ 

douche, toilet, TV en De comfortabele kamers beschikken over 

de nodige luxe.3dagen/2nachten in volpension (3 lunches in 

het restaurant, 1 avondmaal in het hotel en 1avondmaal in het 

restaurant – enkel het laatste avondmaal is niet inbegrepen). 

Het is centraal gelegen tegen de Kathedraal.

ROME 3 DAGEN             CITYTRIP 

Dag 2: Vaticaans Museum

Na het ontbijt vertrek naar Vaticaan Stad met begeleide 

rondleiding door een Nederlandstalige gids. Op meer dan 

een halve vierkante kilometer ligt meer dan 2000 jaar 

Christelijke geschiedenis en artistiek erfgoed. Toegang met 

reservatie voor de musea van het Vaticaan en de Sixtijnse 

kapel, met de beroemde fresco’s van Michelangelo. De 

musea bevatten één van de belangrijkste kunstcollecties 

ter wereld, variërend van het oude Egypte tot de twintigste 

eeuw. Bezoek aan de Piazza en de Basiliek van St. Peter, 

de grootste basiliek van de wereld en het meesterwerk van 

de belangrijkste architecten van het renaissance en barok 

tijdperk, die er de meest majestueuze katholieke kerk van 

wilden maken. Lunch in een plaatselijke brasserie. Na de 

lunch vrije tijd. Een optionele excursie kan voorgesteld 

worden. Terugkeer naar het hotel voor het avondmaal en 

overnachting.

Dag 3: Barokke Rome

Na het ontbijt volgt het stadsbezoek ‘Het Barokke Rome’. 

Piazza di Spagna (Spaanse trappen) met de theatrale 

Trinita dei Monti trap, Fontana di Trevi (Trevifontein), Piazza 

Colonna, Pantheon en de Piazza Navona. De pleinen en 

de fonteinen geven de stad een uniek charme. Lunch in 

een plaatselijk restaurant Trattoria. Vrije tijd en transfer 

naar de luchthaven van Rome FCO. Terugvlucht Brussel.

4746



Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie 

en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het 
contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

Artikel 2: Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden De Globetrotter of reisbemiddelaar die de 
brochure hebben uitgegeven, tenzij: 
• wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract 
ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
• er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen 
partijen bij het contract.
2. De Globetrotter en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het 
geheel of gedeelte van het aanbod schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3:
Informatie vanwege De Globetrotter en/of reisbemiddelaar
De Globetrotter en/of reisbemiddelaar zijn verplicht: 
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de 
reizigers schriftelijk mede te delen: 
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied 
van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers 
de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische 
nationaliteit 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 annulatie- en/of bijstandsverzekering;
2. ten laatste 7 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- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordigers 
van de reisorganisator en/of- bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de 
reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de 
reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor 
rechtstreeks kontakt 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 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval 
van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen 
verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. 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.

Artikel 5: Tot standkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of De Globetrotter ertoe gehouden 
een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet 
door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van De Globetrotter de 
schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de 
bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag 
de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de 
onmiddellijke terugebetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijs van de reis
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn 
inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan 
de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, 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, belastingen en 
verblijfstaksen in steden.

Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven 
gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit 

geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij 
aan De Globetrotter heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het 
onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en 
de andere diensten in het buitenland die op het einde van het vorig dienstjaar golden; 
daarnaast op de tarieven voor vervoer die op het eind van vorig dienstjaar bekend waren, 
en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over 
het gemiddelde van het einde van het vorige dienstjaar.

Artikel 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 overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met 
de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger 
het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat 
hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd 
worden.
4. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale 
reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, 
die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De 
overdrager dient tijdig vóór het vertrek De Globetrotter en, in voorkomend geval, de 
reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van 
de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag De Globetrotter en/of reisbemiddelaar 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract 
niet kan worden uitgevoerd, dient De Globetrotter de reiziger zo spoedig mogelijk, en 
in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte brengen en hem in te lichten over de 
mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door De Globetrotter 
voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar 
of De Globetrotter van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel 
bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed 
daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door De Globetrotter vóór afreis
1. Indien De Globetrotter, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens 
een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, 
zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de 
reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het 
contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een 
schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: 
a) De Globetrotter de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in 
het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, 
binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de 
vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. Het vertrek wordt 
gewaarborgd vanaf 20 deelnemers.
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 beroert en waarvan de gevolgen 
ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract 
betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt De Globetrotter 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 Globetrotter hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het 
vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de 
reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, 
vergoedt hij de schade die De Globetrotter en -bemiddelaar lijden ten gevolge van 
de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste 
eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van De Globetrotter
1. De Globetrotter is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, 
overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van 
het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract 
voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door 
hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het 
recht van De Globetrotter om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De Globetrotter is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en 
vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, 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 aansprakelijkheid van De 
Globetrotter overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover De Globetrotter niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten 
verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de 
derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van 
toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die De Globetrotter en/of -bemiddelaar, hun 
personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn 
contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 
De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze 
zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de 
reisbemiddelaar of De Globetrotter.
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 Globetrotter, of een vertegenwoordiger van 
de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks 
tot De Globetrotter.
3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger 
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij De Globetrotter per 
aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Garantiefonds
Verzekerd tegen financieel 
onvermogen bij het Garantiefonds.

Artikel 18: Geschillenkommissie Reizen
1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne 
kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden na het 
einde van 
het reiscontract, of na de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd 
uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van 
de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken 
is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen vzw, dit met 
uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement 
en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 
1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid tot beroep. Voor 
de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het 
Geschillenreglement.
4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle 
reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie  Reizen vzw, 
inzonderheid het Geschillenreglement.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Inschrijving: Bij iedere reservering wordt op de reissom een voorschot van 30 % 
gevraagd + de eventuele reisverzekering met een minimum van €150,- p.p.

Wijzigingen door de klant: Wijzigingen door de reiziger, kamertype en formule, naam 
van de klant, opstapplaats en dergelijke brengt altijd €20,- per persoon dossierskosten mee. 
Bij wijziging vanaf 2 weken voor de afreis bedraagt de dossierskosten 50,- euro per persoon. 
Bij wijziging van annulering moeten de administratiekosten en annuleringskosten vergoed 
worden met een minimum van 100,- euro. Bij wijziging van een lijnvlucht zijn, ongeacht de 
datum van annulering, de door de luchtvaartmaatschappij bepaalde kosten verschuldigd, 
indien deze hoger zijn dan de hierboven genoemde annuleringskosten.

Verzekering: Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen. Vergeet 
in geen geval uw identiteitskaart. 

Reisformaliteiten: De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige 
stappen te ondernemen tot het bekomen van de gerechtigde documenten zoals iden-
titeitskaart, visum, internationaal paspoort, inentingsattesten en dergelijke. Kinderen 
moeten in het bezit zijn van alle gerechtigde documenten alsook over een gelegalli-
seerd attest dat hen toelating geeft tot het maken van de reis.

Reiswijziging: 
Door het reisbureau: Deze heeft het recht te annuleren in geval van belangrijke 
binnenlandse of internationale gebeurtenissen, die het normaal verloop van een reis 
kunnen hinderen. De reis kan eveneens worden afgelast bij onvoldoende deelnemers. 
In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.
1° In onze brochure georganiseerde vliegreizen gelden de voorwaarden van de tour-
operator, alsook dient een voorschot van 30% betaald te worden.
2° Voor een annulering: tot 90 dagen voor vertrek 10 % van de reissom met een 
minimum van 150,- euro per persoon. Vanaf 90 tot 30 dagen voor het vertrek -25% 
van de totale reissom. Vanaf 29 tot 10 dagen voor vertrek -50% van de totale reissom. 
Vanaf 9 dagen voor het vertrek of in geval van niet aanmelding bij vertrek 100% van 
de reissom. Onderbreking tijdens de reis geen terugbetaling. Indien de klant bij een 
autocarreis zelf zorgt voor een vervanger, vervallen de annuleringskosten maar worden 
wijzigingskosten aangerekend.
3° In geval van annulering bij georganiseerde vliegtuigreizen zijn de voorwaarden 
van  toepassing vermeld in de desbetreffende brochure van de samenwerkende 
 tour operator.

Reisprogramma: De globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
programma’s die wijzigen na het ter perse gaan van de brochure.

Plaatswisseling: Er wordt niet van plaats verwisseld in de autocar.

Kamers: De logies zijn steeds voorzien op basis van tweepersoonskamers.

Bagage: De toegestane bagage omvat één valies per persoon plus één stuk hand-
bagage.

Uitsluiting: Wanneer blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt, 
kan deze onmiddellijk uitgesloten worden. Alle gevolgen en kosten daaruit voortvloei-
end blijven ten zijne laste. Hij heeft dan ook in geen geval recht op gehele of gedeel-
telijke terugbetaling.

Verantwoordelijkheid reisorganisatie: Deze is enkel bemiddelaar tussen reizigers 
en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, restau-
rants, enz., die elk hun eigen verantwoordelijkheid houden.
De organisator draagt geen enkel verantwoordelijkheid in geval van overmacht zoals 
staking, revolutie, epidemies, natuurrampen, en andere onvoorziene gebeurtenissen 
en omstandigheden, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen, of andere 
beschadigingen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn dan ook ten laste van 
de klant.

Terugbetaling klachten: De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte dien-
sten gedurende een reis wordt alleen toegestaan, wanneer De Globetrotter zelf de 
terugbetaling krijgt. 

Ongeregeld vervoer: Bij annulatie van de georganiseerde activiteit heeft de vervoer-
der het recht om de door hem reeds gemaakte kosten in rekening te brengen op het 
terug te storten voorschot of de prijs.

“De klant bestelt deze goederen en aanvaardt de verkoopsvoorwaarden 
zoals hier vermeld”

Algemene voorwaarden: Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat 
elke deelnemer kennis heeft genomen en het eens is met de bovenstaande voorwaar-
den. Voor eventuele geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd.

De Globetrotter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
drukfouten in de brochure.

- Wettelijke borgtocht Verg. A. 9915,74 euro 494848
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MET JE VERENIGING NAAR 
EEN CONCERT OF OP REIS?
Bij ons kan je een bus reserveren voor een concert, 
dagreis of meerdaagse reis of een familie uitstap. 
Contacteer ons vrijblijvend en we helpen je graag  bij 
het samenstellen van je uitstap.

VROEGBOEKKORTING
BOEK VÓÓR 15 APRIL 2020 
EN GENIET VAN EEN
MOOIE KORTING*.
*enkel geldig voor reizen waarbij dit vermeld staat.

Je kan bij ons

ook terecht voor

een waardebon

4948
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Tolpoortstraat 34
9800 Deinze

tel. 09 386 12 97
reizen@deglobetrotter.be
www.deglobetrotter.be

Verg. A5395

NOODNUMMER
BIJ PECH

Een probleem onderweg?
Bel ons noodnummer

09 386 57 15

RING

GARAGE DE GLOBETROTTER
Clemence Dosschestraat

9800 Deinze

De centrale vertrekplaats:
Clemence Dosschestraat 50 - 9800 Deinze 

De wereld is soms te mooi 
om er over te vliegen

G R A T I S  P A R K E R E N


