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weekend 9 en 10 oktober 2010

De beste bestemminge

FIETS

Agenda
ZATERDAG 16 OKTOBER

ZONDAG 17 OKTOBER

Aalter.Winter VTT (25-35-50 km). 8-14 u, Gemeentelijke
Ontmoetingszaal,
Cardijnlaan.
Averbode. MTB Okselaar (25-45 km). 13-18 u, Jeugdvoetbalplein, Bredestraat.
Gullegem. Guldenbergtocht (35-55 km). 8-14.30 u,
’t Goet te Wynckele, Peperstraat.
Hamme. Herfst Mountainbiketocht (15-30-50 km). 8.3013.30 u, Sporthal, Kaaiplein.
Meerle. Veldtoertocht (20 km). 16-17 u, Parochiezaal Ons
Huis, Dorp.
Melden. Koppenberg VTT (15-25-40-48 km). 8.30-14 u,
Dorpshuis De Linde, Berchemweg.
Oostende. Foorrit (47-68 km). 9-15.30 u,Taverne Valentientje, Zandvoordestraat.
Wechelderzande. Bosveldtoertocht (15-25-35-45 km).
8.30-14.30 u, FC De Vrede,Voetbalstraat.

Beselare. Nonnenbossentocht (25-45-60km). 8-12 u,
Sporthal Heksenketel, Geluwestraat.
Denderleeuw. Voetbalpleinentocht (28-38-48 km).
8-10.30 u, Sportzaal Ottoy,Walleken.
Dessel. Herfstveldtoertocht (25-40 km). 8-10.30 u,
Witgoor Dessel, Wouwerstraat.
Hoeselt. Proevertjesfietstocht. 13.30 u, Sint-Hubertuszaal, Hernerweg. Reservatie verplicht: 011/70 18 18.
Kapellen. Veldtoertocht (15-25-43 km). 8-10.30 u, Sporthal, Pastoor Vandenhoudstraat 8.
Olen. Fietsen in de omgeving van Olen. 10.30 u, Den Hertog, Draaibrugstraat. Info: Pasar, 014/54 80 94.
Overijse. VTT door het Zoniënwoud (30-44-60 km).
8-10.30 u,Tempo Overijse, Begijnhofplein.
Sint-Pauwels. Ronde van het Waasland (27-52 km).
8.30-10.30 u, FC Herleving,Vosdreef.
Ternat. 15-27-47 km. 8-11 u, Van Cauwelaertstraat.
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Nu ook per trein of
truck door Namibië
Wie ertegen opziet om zelf de lange afstanden door het onmetelijke
Namibië af te malen, kan nu ook het Zuid-Afrikaanse land doorkruisen per
trein of truck. Het ene vervoermiddel is al wat avontuurlijker dan het andere.
Namibië is 20 jaar onafhankelijk. Een van
de dunstbevolkte landen biedt niet alleen
de prachtige woestijnlandschappen,
maar is ook de thuis van heel wat wilde
dieren. Ideaal dus voor een safari. De afstanden zijn echter niet minnetjes en niet
iedereen wil honderden kilometers achter het stuur kruipen.

Trein

WANDEL

Agenda
ZATERDAG 16 OKTOBER
Torhout. 8-14-22 km, 8-15 u, Rozeveldstraat 3.
Rekkem. 7-14-21 km, 8-15 u, Wijkschool, Paradijsstraat.
Gent. 6-12-18 km, 8-15 u, Zaal De Sloep, Kasteellaan 435.
Dendermonde. Euraudax, 25-2x25-50 km, 9 u, Station.
Oosteeklo. 7-12-15-18-24 km, 7.30-15 u, Feesttent,
Doorsteek.
Zutendaal. 6-12-20 km, 8-15 u, Posthalt, Postesstraat.
Ekeren (Antwerpen). 6-12-18-24 km, 8-15 u, Zaal Jeugd
en Cultuur, L. Baekelandstraat 10.
Gelrode. 5-8-12-16-20-30 km, 7-15 u, Parochiezaal , Rillaarsebaan.

ZONDAG 17 OKTOBER
Antwerpen. 6-14-22-31 km, 9-15 u, Colombiastraat 110.
Bornem. 7-10-15-20-30, 7.30-15 u,Victory, Stationstraat.

Zonnebeke. 6-12-18-24-30 km, 8-15 u, O.C. 't Zonnerad,
Tresorierstraat.
Sint-Michiels. 6-12-19-28 km, 7.30-15 u, Xaverianenstraat 10.
Nieuwpoort. 6-12-18-24-32 km, 7.30-15 u, Stadspaviljoen, Kaai.
Serskamp. 6-9-12-15-21-25 km, 7-15 u, Gemeenteschool, Schoolstraat 4.
Ronse. 6-12 km, 9-15 u, De Spil, Lorettestraat.
Gellik. 4-7-12-21-30 km, 7-15 u, Biesweg 18.
Bertem. 6-12-20 km, 7.30-15 u,Tervuursesteenweg 164.
Berlaar. 4-6-12-18-22-30 km, 7-15 u, Ballaer, Markt 27.
Paal. 4-7-12-20-30-42 km, 7-15 u, Sint-Paulus, Diestersesteenweg.
Heusden (O.Vl.). 4-8-12-16-21 km, 8-15 u, Sportbasisschool, Zandakkerlaan 14.

Vier Nieuwjaar in Venetië
Waarom niet eens nieuwjaar
vieren in de meest romantische stad ter wereld? Stichting Lodewijk de Raet organiseert van 28 december tot en
met 2 januari een feestelijke
groepsreis naar het fabelachtige Venetië. Volgens de tradi-

Met ruim 600 km pistes is dit één van de
grootste gebieden ter
wereld. Tachtig procent ligt hoger dan
1.800 meter. In combinatie met de 637
sneeuwkanonnen is
de sneeuw verzekerd.
Naast elke zwarte piste loopt er ook een
blauwe. Prettig voor
de debutanten. Met
drie bekende dorpen: Val Thorens, Les Menuires en Saint Martin de Belleville. In de Savoie vindt je Courchevel, dat uit vijf dorpen bestaat.
Shortski-specialist Landscape organiseert reizen naar onder meer Les 3
Vallées. Het driesterrenhotel Le Chalet ligt in Brides les Bains. Je vertrekt
op 17 maart per bus en je bent van 18 tot en met 21 maart ter plaatse om
te skiën of vier volle dagen. De terugreis wordt aangevat op 22 maart.
Prijs: 496 euro per persoon in half pension en de reis per slaapbus, skipas
vanaf 147 euro.
Brussel – Val Thorens: 910 km
www.les3vallees.com
www.landscapeski.be

PORTES DU SOLEIL (FRANKRIJK)
Les Portes du Soleil
mag zich eveneens
rekenen tot één van
grootste skigebieden
ter wereld. Het telt
zo’n 650 km pistes.
Bovendien zijn de afdalingen met elkaar
verbonden. Dat betekent kilometers lang
skiplezier. Wie meer
avontuur wil, kan
diepsneeuwskiën of
heliskiën. In dit gebied liggen onder meer Châtel, Avoriaz en Champéry.
Met Valentijn kan je een speciale miniski boeken bij Skiworld naar Châtel. Je vertrekt op vrijdagavond 11 februari en je bent terug op 15 februari. Verblijf in all-inclusive in hotel L’Escale Blanche (***). Prijs per persoon
inclusief skipas 379 euro, zonder vervoer. Je kan een champagneontbijt
op bed bestellen voor 25 euro per persoon. Ook een midweek is hier mogelijk van 13 tot 18 februari voor 469 euro per persoon.
Brussel – Châtel: 790 km
www.portesdusoleil.com
www.skiworld.be

ISCHGL (OOSTENRIJK)
De Oostenrijkse deelstaat Tirol is gigantisch. Het telt liefst
110 skiregio’s, 3.500
km pistes en vijf gletsjers. Bekende bestemmingen
zijn
Ischgl en Zillertal. Die
hebben respectievelijk 223 en ruim 400
km aan afdalingen.
Van blauwe tot heel
wat rode en off-pistestukken. Ischgl is overigens verbonden met het Zwitserse Samnaum.
Kriski biedt verschillende shortski’s aan naar Ischgl. De eerste reis gaat
van 8 tot 13 december, met vier volle dagen ter plaatse en verblijf in hotel Antony (****). Prijs:595 euro per persoon, reisbegeleiding, drie hotelovernachtingen, een vierdaagse skipas en een ontbijt bij aankomst.
Ook Flanders Ski zet koers naar Ischgl. Een shortski van 21 tot 26 januari met verblijf in hotel Seiblishof (****) kost 679 euro per persoon in half
pension, vierdaagse skipas en busreis inbegrepen.
Brussel – Ischgl: 887 km
www.ischgl.com
www.kriski.be
www.flandersski.be
Foto’s Kos

Met de ShongoloExpress reis je in 16
dagen van Johannesburg in ZuidAfrika
naar
Windhoek
in
Namibië of omgekeerd. De trein
rijdt ’s nachts,
’s morgens arriveer je op een nieuwe bestemming vanwaaruit begeleide uitstappen starten in minibussen, die meereizen met de trein. Voordeel: je verliest geen tijd met in- en uitpakken, je bagage blijft op de trein in je
suite.
Alle hoogtepunten van het land worden Met een truck (foto boven) reis je van Kaapstad
aangedaan. Je krijgt ruim de tijd om ken- naar Windhoek in twaalf dagen. De trein
nis te maken met de fascinerende land- (foto onder) is comfortabeler, maar meteen
schappen, de dierenwereld en de plaatse- ook een stuk duurder. Foto’s Kos
lijke bevolking. De trein zelf is netjes en
comfortabel, maar biedt zeker geen grote luxe. geleiders zorgen voor de maaltijd in de volle naDe ‘ivory suite’ heeft twee single bedden, een tuur. Na het ontbijt wordt een nieuw deel van
lavabo en gemeenschappelijk sanitair. De ‘com- de reis aangevat. Zo’n safaritrucktour kan het
modore suite’ heeft twee single bedden, privé- hele jaar door en kost 1.087 euro per persoon
douche en wc. Ontbijt en avondmaal in de in volpension, zonder de vluchten.
dining car zijn steeds inbegrepen. Er is ook een Wie het iets comfortabeler wil, kan deelnemen
bar aan boord. Er zijn twee vertrekdata, op 7 aan een trucktour. Je verblijft ’s avonds wel in
juni 2011 (Johannesburg-Windhoek) en 20 juni eenvoudige, maar comfortabele tweeper2011 (Windhoek-Johannesburg). De prijs voor soonskamers met eigen sanitair. De maaltijden
de ivory suite bedraagt 2.629 euro per persoon, worden meestal aan de truck in echte kamvoor de commodore suite 3.877 euro, zonder peerstijl opgediend. Prijs: 1.696 euro per persoon voor 12 dagen in volpension, zonder de
de vluchten.
vluchten.
Air Namibia vliegt zesmaal vanuit Frankfurt
Truck
rechtstreeks naar Windhoek in ongeveer twaalf
Avontuurlijker is een trucktoer door Namibië. uur, zonder last van jetlag. (MU)
Met een internationaal gezelschap reis je van Meer info: www.namibia.be en
Kaapstad naar Windhoek in twaalf dagen. www.zuidafrika.com en
’s Avonds worden de tentjes opgezet en de be- tel. 03/411 25 07 of de reisagent.

LES 3 VALLÉES (FRANKRIJK)

tie van de reisorganisator worden, naast de grote toeristische attracties, ook onbekende, maar prachtige pareltjes
aangedaan, zoals de Scuola
San Giorgio degli Schiavoni of
het eiland Torcelo.
Het programma laat ook ruim-

te voor individuele bezoeken,
zoals een romantisch gondeltochtje. Prijs: 1.980 euro per
persoon. Vluchten, hotel en
oudejaarsavonddiner
zijn
inbegrepen. (LDL)
Meer info:
www.reizenderaet.be

goede f

vereist

skilifte
en een

ski. De

bestem

Frankri

Oosten

SYLVIE VA

