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Rondreizen in groep
Treinen

DOOR ZUID-AFRIKA

VOOR: natuurliefhebbers.
PRIJS: vanaf 2.955 euro (tweepersoonscompartiment, gemeenschappelijk sanitair), zonder vluchten. Toeslag voor privédouche en wc: 720 euro.
BROCHURE: Zuid-Afrika Reiscenter, tel. 03/411 25 07,
www.zuidafrika.com
Een schitterend avontuur. Toeren door het uitgestrekte ZuidAfrika met een comfortabele
Shongololo-hoteltrein waar je in
een echt bed slaapt, ’s nachts
reist en overdag begeleide uitstappen maakt in minibussen
die meereizen met de trein. Een
veilige manier van reizen, waarbij je niet voortdurend koffers
hoeft te pakken. Je reist in halfpension, ontbijt en avondmaal
inbegrepen. Elke dag is er een
keuze uit twee tot vier excursies
en ook sportactiviteiten zoals

Wandelen

OP MADEIRA

VOOR: natuur- en wandelliefhebbers.
PRIJS: 1.045 euro per persoon in vol pension van 26 april tot 4 mei of van 24 mei tot 1
juni, vluchten inbegrepen.
BROCHURE: Te Voet, www.tevoet.be en tel.
09 /233 45 33

wildwaterrafting, paardrijden,
diepzeevissen en duiken zijn
mogelijk. De meeste excursies
zijn in de prijs begrepen, voor
lunch, sportactiviteiten en
dranken betaal je extra. Een van
de mooiste routes is de 19-daagse trip ‘The Good Hope Adven-

Ecotoerisme

ture Northbound’ waarbij je 23
van de 25 belangrijkste blikvangers ontdekt. De reis start in
Kaapstad, langs wijn- en tuinroutes, langs nationale parken
tot in Johannesburg. Er zijn nog
afreizen op 24 maart, 8 september en 1 december.

Madeira is hét terrein voor de geoefende
wandelaar. Je kan er bergtochten ondernemen, stappen langs de levadas (de typische
kanalen om het landschap te irrigeren),
wandelen langs de kust en in de bossen. Het
centrale deel van het eiland wordt ingenomen door bergtoppen en hoogvlakten. Op
deze tocht wordt ook de top van de Pico
Grande veroverd. Naar het einde van de reis
daal je af naar het gezellige badplaatsje Porto Moniz, in het noordwesten van het eiland. Porto Moniz beschikt over natuurlijk
ommuurde zeebaden, ‘piscinas naturais’,
die een heilzaam effect hebben op de
spieren. Er wordt gelogeerd in kleine hotelletjes of pensions waar de lokale keuken op
het menu staat, uiteraard besprenkeld met
madeirawijn.

Spiritualiteit

IN TIBET

IN COSTA RICA

VOOR: ontdekkingsreizigers.
PRIJS: 2.915 euro per persoon van 13 juli tot 4
augustus of van 21 september tot 13 oktober,
vluchten, logies, ontbijt, toegangsgelden en gidsen inbegrepen.
BROCHURE: Vreemde Kontinenten.
www.vreemdekontinenten.be of
tel. 09 /233 45 33.

VOOR: natuurliefhebbers.
PRIJS: vanaf 2.690 euro, all-in op enkele
middagmalen na.
BROCHURE: VTB Wereld,
www.vtb-reizen.be en www.jetair.be

In de 22-daagse rondreis door Tibet zit onder
meer een vierdaagse trekking over de Tibetaanse hoogvlakten in het gezelschap van jaks die de
bagage vervoeren en hun drijvers, met overnachting in tenten. Bestemming is het grote,
4.600 meter hooggelegen, zoutmeer van Namtso. Het gebied is een pleisterplaats voor Tibetaanse nomaden die er hun talrijke jaks laten
grazen. De regio is een uitzonderlijke biotoop
voor diverse vogelsoorten als de lammergier en
de kraanvogel. Een andere halte, Samye, is het
eerste boeddhistische klooster van Tibet. De
kers op de taart is een daguitstap naar het basiskamp van de Everest. Ook in het programma zit
Lhasa, de belangrijkste stad in Tibet met de Potala, de vroegere verblijfplaats van de dalai
lama, de Tibetaanse leider in ballingschap. Het
is er levendig en druk en de Jokhangtempel
wordt dagelijks bezocht door horden pelgrims.

Foto Corbis

Een rondreis door Costa Rica is een absolute aanrader. VTB biedt een 12-daagse trip
aan door dit natuurrijke land. Op het staan
programma bezoeken aan de prachtigste
natuurparken van het land, waaronder het
Tortuguero National Park. Daar maak je
tijdens een onvergetelijke boottocht kennis met kaaimannen, brulapen, leguanen
en unieke vogels. Verder bezoeken aan het
Manuel Antonio National Park en de Arenalvulkaan met overnachting aan de voet
van de vulkaan. Daar in de buurt wacht
ook een onvergetelijke Sky Walk. Bovendien maak je tijdens deze trip zowel kennis met de Caribische kust als de kust langs
de Stille Oceaan. Overnacht wordt deels in
lodges en deels in comfortabele hotels. Afreisdata: 25 maart, 15 juli en 16 september.

Culturele pareltjes
VOOR: cultuurliefhebbers.
PRIJS: vanaf 1.114 euro (enkele maaltijden en facultatieve excursies niet inbegrepen), vanaf 1.064 euro voor de optie verblijf aan de Rode Zee.
BROCHURE: Djoser-Divantoura, 09/223 00 69, www.djoser.be en
www.divantoura.be
Egypte is de specialiteit van touroperator Djoser-Divantoura, die in het
land van de farao’s diverse rondreizen
organiseert. Een van de aantrekkelijkste is de 15-daagse trip door de Nijlvallei en El Minya. Op het programma
de kennismaking met de belangrijkste culturele bezienswaardigheden
van het land, met Caïro en zijn beroemde bazaar, bezoek aan Memphis
en de piramides van Sakkara en Gizeh,

Voor elk wat wils

een Nijltocht met een feloeka bij Aswan en mogelijkheid tot bezoek aan
Abu Simbel en de Vallei der Koningen
in Luxor. In El Minya bezoek je de opgravingen van de legendarische farao
Echnaton. Alternatief is in plaats van
El Minya een driedaags verblijf aan de
Rode Zee, beroemd om zijn koraalriffen die de geliefde pleisterplaats zijn
van duikers en snorkelaars.

De Chiantiroute

IN THAILAND

IN ITALIË

VOOR: wijn- en cultuurliefhebbers.
PRIJS: 749 euro per persoon voor zeven nachten in halfpension, vervoer per autocar, gids,
met vertrek op 22 juni of 17 augustus.
BROCHURE: Reizen Lauwers, www.lauwers.be en tel. 070/460 18 34

Foto’s Kos

VOOR: veelzijdige reizigers.
PRIJS: vanaf 1.275 euro per persoon voor 15daagse reis inclusief strandverblijf, en vanaf
1.305 euro voor de 18-daagse variant met vijf
nachten aan het strand en vluchten met Ethihad.
BROCHURE: BEST tours - www.best-tours.com
De Thailand Classic Collection is een 15-daagse rondreis met alle musts van Thailand: de
hoofdstad Bangkok, de legendarische River
Kwai en een treinrit over de beruchte dodenspoorweg, de vroegere hoofdstad Ayutthaya
met haar enorme culturele schatten, Phitsanulok, Chiang Rai aan de legendarische Gouden Driehoek in het noorden, waar Thailand,
Myanmar en Laos samenkomen, en Chiang
Mai met zijn beroemde olifantenschool met
een tochtje op de rug van een olifant. Na afloop van de rondreis kunnen de reizigers nog
even op adem komen tijdens een strandverblijf, naar keuze in Pattaya, Krabi of op Phuket.
De reis wordt begeleid door een Nederlandstalige gids. Alle uitstappen, de meeste maaltijden en twee showdiners zijn inbegrepen.
Je verblijft in tophotels.

Foto Corbis

IN EGYPTE

Dat het niet allemaal ver en
onbekend moet zijn, bewijst
deze Chiantiroute per autocar
in het hart van Toscane. Het
landschap is een fantastisch
schouwspel van golvende weiden, wijngaarden, cipressen en
olijfbomen. Hoogtepunten zijn
onder meer San Gimignano en
Volterra en een rit langs de
Strada del Chianti, een van de
mooiste wijnroutes ter wereld
met halt in Greve in Chianti en
Castellina in Chianti. Uiteraard
is er ook tijd voor een degustatie. Een zijdelings uitstapje
vormt het eiland Elba, waar Napoleon in ballingschap zat.

