Azië
T R A V E L

India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka,
Malediven, China, Taiwan, Maleisië, Myanmar,
Thailand, Indonesië, Vietnam, Laos, Cambodja,
Filippijnen, Japan, Zuid-Korea, Mongolië

EDITIE 2020

IMAGINETRAVEL
ImagineTravel is een jonge, dynamische Belgische touroperator. De mensen
achter Imagine wensen hun passie voor vreemde culturen, kleurrijke streken,
boeiende steden en authenticiteit met u te delen. Laat u verleiden door het
ontmoeten van mensen met andere religies, tradities en culturen. Hiervoor
doet Imagine beroep op hooggekwalificeerd personeel dat stuk voor stuk ‘zijn’
land kent en voor u een selectie gemaakt heeft van leerrijke rondreizen die
u in deze brochure terugvindt. Naast dit aanbod staat onze flexibele ploeg u
graag bij voor het maken van een rondreis op maat. Wenst u meer specifieke
activiteiten, het wat rustiger aan te doen of een familiereis te organiseren, dan
past zij met plezier het programma aan naar uw wensen. Voor Imagine is reizen
genieten, ontdekken en uw verbeelding tot leven brengen. Onze kennis is de
bron om uw dromen waar te maken!

Maak gebruik van onze expertise voor uw reis op maat!

U hebt een specifieke vraag, u wilt één van onze reizen aanpassen aan uw
wensen of een volledige reis op maat laten uitwerken? Bij Imagine kan dit!
Onze medewerkers kunnen op basis van hun kennis en passie, hun contacten
met lokale medewerkers en door hun jarenlange ervaring een offerte op maat
maken aan de hand van uw voorkeuren voor verblijf, excursies, uw budget,...
Neem hiervoor gerust contact op met uw eigen reisagent die samen met ons
een gepast voorstel zal maken.
Voor een offerte op maat vragen wij € 75 (excl. BTW) die vanzelfsprekend in
mindering wordt gebracht van uw uiteindelijke boeking.

Onze hotels

Wij stellen steeds de hoogste eisen aan onze hotels, zowel wat kwaliteit als prijs
betreft. Onze productverantwoordelijken zijn één voor één ervaren specialisten. Zij kozen voor U de betere hotels uit en zorgden voor een correcte prijs/

kwaliteitverhouding. Hotels tijdens de rondreizen zijn vaak etappehotels waar
u hoogstens één of enkele nachten verblijft. De opgegeven hotels kunnen
worden vervangen door een gelijkwaardig alternatief. Eenpersoonskamers zijn
vaak minder gunstig gelegen. Het derde bed in een triple kamer is niet altijd
een volwaardig bed (soms een eenvoudig opklapbed). De sterrenkwalificatie is
een lokale standaard die niet altijd overeenkomt met onze Europese normen.
Wij geven u graag meer informatie bij boeking over de gekozen accommodatie.

Luchtvaartmaatschappijen

Imagine vliegt enkel met lijnvluchten naar Azië. Plaatsaanwijzing(en), uurrooster, vertraging, technisch defect,... zijn in handen van de luchtvaartmaatschappij. Voor vertraging, annulatie, overboeking of technisch defect waardoor de
aansluiting kan worden gemist, is de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk.
Indien door dergelijke omstandigheden een deel van het programma komt te
vervallen, kan geen terugbetaling worden voorzien. Bij lokale vluchten kunnen
uurschema’s soms op het laatste moment wijzigen waardoor het programma
dient aangepast te worden. Wij vragen u alvast begrip voor eventuele ongemakken.

Binnenlandse vluchten

Voor de binnenlandse vluchten wordt per persoon slechts 1 reiskoffer van max.
15 kg toegestaan voor India, 20 kg voor China en Maleisië, 15 à 20 kg voor
Borneo, Indonesië en de Filippijnen (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij).
Voor overgewicht dient ter plaatse te worden bijbetaald.

Gidsen

Al onze gidsen beschikken over een officieel getuigschrift. Door hun jaren-

IMAGINE CANCELLATION 6,3% van de reissom
Terugbetaling tot 10.000€/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/dag/pers. of €19/dag/gezin
BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringkosten, opsporings- en
reddingskosten tot 6.250€/pers., vergoeding van de nabehandelingskosten
in Belgie tot 6.250€/pers.,...
REISGOED
• Terugbetaling tot 2.000€/pers. kosten voor strikt noodzakelijke aankopen
bij laattijdige aflevering reisgoed door het openbaar vervoer.
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot 12.500€/pers.
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Formaliteiten

Internationale reispas
Visum
Munt
Tijdsverschil
Geldigheid		
		
India
6 maanden na retour
verplicht
Indische Roepie (INR)
W: + 4u30 / Z: + 3u30 		
Nepal
6 maanden na retour
bij aankomst
Nepalese Roepie (NPR)
W: + 4u45 / Z: + 3u45 		
Bhutan
6 maanden na retour
verplicht
Ngultrum (BTN)
W: + 5u / Z: + 4u 			
Sri Lanka
6 maanden na retour
verplicht
Singalese Roepie (LKR)
W: + 5u / Z: + 4u 			
Malediven
6 maanden na retour
Maledivische Rufiyaa (MVR)
W: + 4u / Z: + 3u 			
China
6 maanden na retour
verplicht
Yuan (CNY)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Hong Kong
6 maanden na retour
Hong Kong Dollar (HKD)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Taiwan
6 maanden na retour
New Taiwan Dollar (NTD)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Maleisië
6 maanden na retour
Ringgit (MYR)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Myanmar
6 maanden na retour
verplicht
Kyat (MMK)
W: + 5u30 / Z: + 4u30 		
Thailand
6 maanden na retour
Baht (THB)
W: + 6u / Z: + 5u 			
Indonesië
6 maanden na retour
bij aankomst
Indonesische Roepia (IDR)
W: + 6u / Z: + 5u 			
Vietnam
6 maanden na retour
verplicht
Dong (VND)
W: + 6u / Z: + 5u 			
Laos
6 maanden na retour
bij aankomst
Kip (LAK)
W: + 6u / Z: + 5u 			
Cambodja
6 maanden na retour
bij aankomst
Riel (KHR)
W: + 6u / Z: + 5u 			
Filippijnen
6 maanden na retour
Peso (PHP)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Japan
3 maanden na retour
Yen (JPY)
W: + 8u / Z: + 7u 			
Zuid-Korea
3 maanden na retour
Won (KRW)
W: + 8u / Z: + 7u 			
Mongolië
6 maanden na retour
verplicht
Tugrug (MNT)
W: + 7u / Z: + 6u 			
Al deze gegevens zijn gebaseerd op de geldigheid in de maand juli ’19 (onder voorbehoud van wijziging).

IMAGINETRAVEL
lange ervaring hebben zij een zeer uitgebreide kennis van de verschillende bezienswaardigheden die tijdens onze programma’s worden bezocht.
De gidsen spreken Frans en/of Engels. Op de kleinere sites zijn er meestal
enkel Engelstalige gidsen. Gelieve er rekening mee te houden dat de gidsen
soms een ander accent hebben waardoor het niet altijd gemakkelijk is ze te
begrijpen. Voor sommige bestemmingen werken we met lokale gidsen en
indien u een permanente gids wenst kan dit geregeld worden mits supplement.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw reiskantoor.

Programma

De programma’s worden in de meeste gevallen exact gevolgd. Toch is de
volgorde van de bezoeken afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse en
kan deze steeds gewijzigd worden. Wij proberen steeds om de inhoud van uw
reis te behouden!

Aankopen

Bij Imagine ligt de nadruk op de culturele bezoeken. In elke reis zijn echter
enkele commerciële bezoeken verwerkt (tapijten, juwelen, enz.). Deze commerciële bezoeken zijn uiteraard ondergeschikt aan de bezoeken van sites
en musea. Indien u zou vinden dat deze bezoeken toch te veel tijd in beslag

nemen, kan u dit gerust meedelen aan uw gids. Shopping is volledig vrijblijvend en noch uw gids, noch Imagine kunnen verantwoordelijk gesteld
worden voor de gedane aankopen.

Fooien

De fooi is een echt begrip geworden in het toerisme. Individuele reizigers
worden aangeraden een fooi te voorzien voor hun gids en/of chauffeur die u
rondrijden. Het is een aanvulling op hun (vaak lage) inkomen. Als algemene
regel geldt een minimum bedrag van € 5 per persoon/dag.

Reizen in internationaal gezelschap

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming waar u wordt opgewacht door onze lokale agenten. Ter plaatse reist u in groep met een lokale
Frans- of Engelstalige gids. Bij deze formule kunnen de meeste afreizen reeds
gegarandeerd worden vanaf 2 personen.

Individuele reis

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming waar u wordt opgewacht door onze lokale agenten. Hou er rekening mee dat de wegen en
wagens in Azië vaak niet aan onze normen beantwoorden. Uw chauffeur/gids

India

AYURVEDA: Indische natuurgeneeskunde.

Ayurveda betekent ‘levenskunst’ en is een duizenden jaren oude Indische
holistische geneeskunde. Zij gaat uit van de eenheid tussen lichaam en
geest en stelt dat alle biologische processen beheerst worden door drie
energieën: Vata (lucht), Pitta (vuur) en Kapha (flegma). Slechts als deze drie
elementen in balans zijn is het lichaam gezond. Eerst stelt een arts een
diagnose en voorziet een specifieke behandeling voor uw constitutie op
basis van etherische oliën en geneeskrachtige kruiden. Massages, baden
en een dieet vervolledigen de kuur, terwijl yoga en meditatie het effect
kunnen versterken. Ayurveda kuren behandelen onder meer slapeloosheid, stress, chronische vermoeidheid, migraine, neus-, oor- en oogkwalen,
reuma, artritis, hart- en vaatziekten, rugpijnen, enz... De behandelingen
gaan van losse massages tot complete kuren van 7, 14 of 21 dagen. Een
weldaad voor ziel en lichaam. U kan kennismaken met de geheime krachten van de Ayurveda in heel wat centra in Zuid-India, waarvan sommige
verbonden zijn aan een hotel aan zee (Marari Beach Resort), de Backwaters (Coconut Lagoon of Taj Garden Retreat), het natuurreservaat van Periyar
(Spice Village of Taj Garden Retreat) of in de bergen te Munnar (Tea County).

zal alles in het werk stellen u het beste te geven. In sommige landen hebben
chauffeurs slechts een zeer beperkte kennis van de Engelse en/of Franse taal.
Hier wordt deze persoon dan bijgestaan door een lokale gids. Bovendien zijn
chauffeurs niet altijd gidsen.

Transport

Al de autocars en wagens zijn voorzien van airconditioning. Deze mogen
echter niet vergeleken worden met onze Europese normen. Ook de wegen zijn
vaak in minder goede staat. De gemiddelde snelheid ligt hierdoor lager dan bij
ons, alsook de tijdsduur voor de af te leggen afstand. Imagine zal steeds zorgen
dat u het beste beschikbare vervoer krijgt.

Lokale vertegenwoordiger

Door de goede samenwerking met onze lokale agenten, heeft Imagine een
ware vertrouwensrelatie met hen opgebouwd. Onze klanten worden steeds
optimaal opgevangen en begeleid. Indien u tijdens uw verblijf opmerkingen
heeft over de geleverde diensten, raden wij u aan onmiddellijk contact op te
nemen met de lokale agent.

INHOUD
4-16
17
18
19-22
23
24-30
31
32-34
35-37
38-41
42-45
46-50
51
52-53
54-55
56-57
58
59

India
Nepal
Bhutan
Sri Lanka
Malediven
China
Taiwan
Maleisië
Myanmar
Thailand
Indonesië
Vietnam
Laos & Cambodja
Filippijnen
Japan
Zuid-Korea
Mongolië
Algemene voorwaarden

Graag werken wij een programma
uit op maat naar uw specifieke wensen.
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Dag 1

Brussel - Delhi

Dag 2

Delhi - Udaipur (o)

Dag 3

Udaipur (o)

Dag 4

Udaipur - Jaipur (o)

Dag 5

Jaipur (o)

Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Delhi. Bij aankomst
onthaal door de correspondent en transfer naar hotel The Oberoi*****.
In de voormiddag transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Udaipur.
Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Udai Vilas*****. Rest van de middag is vrij.
Bezoek aan het City Palace, een groots gebouw in graniet, marmer en mozaïek. Het geheel is verfraaid met witte balkons, versierde booggewelven en koepels die de achthoekige torens bekronen en de Jagdish tempel. In de namiddag boottocht op het Picholameer
(als de waterstand het toelaat).
In de voormiddag rit van ongeveer 5u naar Jaipur, de hoofdstad van Rajasthan. Bij aankomst installatie in hotel Raj Vilas*****.
Bezoek aan het indrukwekkende Amber Fort, trots gelegen op een steile rots even buiten Jaipur. In de paleizen van het Fort krijgt u een idee van het weelderige leven van
de Moghol keizers. In de namiddag bezoek aan Jaipur, de roze stad met het City Palace,
deels bewoond door de Maharadja en deels ingericht als museum. Verder fotostop aan
het Paleis der Winden (Hawa Mahal) met zijn fantasierijke architectuur en bezoek aan het
astrologisch observatorium Jantar Mantar.

Authentic
India

Dag 6

10-daagse individuele rondreis met chauffeur
met verblijf in de OBEROI HOTELS.

Delhi
Jaipur

Agra
Ranthambore

Udaipur

Jaipur - Ranthambore National Park* (o)

Vertrek naar Sawai Madhopur, een oud jachtreservaat van de Maharadja’s, dat beschermd
werd als natuurpark en waar de Bengaalse tijgers leven. Installatie in hotel Vanya
Vilas*****. In de namiddag safari (gedeelde open truck) door het uitgestrekte junglegebied op zoek naar de tijgers.

Dag 7

Ranthambore National Park - Fatehpur Sikri - Agra (o)

Dag 8

Agra (o)

In de vroege morgen transfer naar het station en per Shatabdi Express trein naar Bharatpur. Onthaal en rit naar Fatehpur Sikri, gewezen hoofdstad die direct na de bouw ervan
werd verlaten. Het rode bouwwerk is een prachtige combinatie van verschillende religieuze kunststromingen. Aankomst te Agra en installatie in hotel Amar Vilas*****.
In de voormiddag bezoek aan de Taj Mahal*, het symbool van India dat door Shah Jahan
werd gebouwd als aandenken aan zijn geliefde vrouw: het meest onsterfelijk gebaar van
liefde in de geschiedenis. Tevens bezoek aan het Rode Fort, uitdrukking van de Moghol
macht en synthese tussen de verfijnde Perzische kunst en de Indische architectuur. Vrije
namiddag.

Dag 9

Agra - Delhi (o-a)

Na het ontbijt rit naar Delhi. Bij aankomst bezoek aan de hoogtepunten van Old en New
Delhi met rit langs India Gate en de regeringsgebouwen, het grafmonument Humayun,...
Na het avondmaal in hotel The Oberoi, transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 10 Delhi - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem met aankomst in de voormiddag.
* Ranthambore National Park:
Dit park is gesloten van 01/07 t.e.m. 30/09. Tijdens deze periode wordt deze overnachting
in Ranthambore vervangen door een extra overnachting in Delhi.
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o= ontbijt a= avondmaal

Praktisch

vanaf € 3.480

INDIVIDUELE RONDREIS

10 dagen/8 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-13/12/19
€ 5.590		
€ 3.660
14/12/19-08/01/20 		 op aanvraag			
09/01/20-30/04/20
€ 5.590		
€ 3.660
01/05/20-30/06/20
€ 3.480		
€ 1.670
01/07/20-31/08/20
€ 3.685		
€ 1.670
01/09/20-20/09/20
€ 5.590		
€ 1.670
21/09/20-31/10/20
€ 5.760		
€ 3.860
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss of Lufthansa (L-klasse).
- Binnenlandse vlucht Delhi-Udaipur.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in de vermelde hotels.
- 1 avondmaal.
- Engelssprekende lokale gidsen - per stad is er
een andere gids (Franstalige gidsen op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven naar
dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- * De Taj Mahal is gesloten op vrijdag. Indien de klanten
op vrijdag in Agra verblijven wordt dit bezoek verplaatst
naar dag 7 in de namiddag.

www.imaginetravel.be

Delhi
Mandawa
Roopangarh

Agra
Jaipur

Praktisch

vanaf € 1.550

INDIVIDUELE RONDREIS

9 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks

Kennismaking met Noord India
De gouden driehoek Delhi, Jaipur en Agra.
9-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Delhi

Dag 2

Delhi - Mandawa (o-a)

Na het ontbijt rit naar Mandawa, gelegen in de Shekavati streek. Bij aankomst installatie
in hotel Mandawa Castle (charme). Bezoek aan de beschilderde haveli’s (= rijke koopmanshuizen).

Vertrek naar Agra. Onderweg bezoek aan Fatehpur Sikri, gewezen hoofdstad die direct
na de bouw ervan werd verlaten. Het rode bouwwerk is een prachtige combinatie van
verschillende religieuze kunststromingen. Aankomst in Agra en installatie in hotel Maple
Grand (standaard) of Radisson Blu (superior).

Dag 3

Mandawa - Samode - Roopangarh (o-m-a)

Dag 7

Agra (o-a)

Dag 4

Roopangarh - Jaipur (o-a)

Dag 8

Agra - Delhi (o-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Indus Biznotel (standaard) of Radisson
Blu Plaza (superior).

In de voormiddag rit naar Roopangarh met onderweg middagmaal in het prachtige
Heritage hotel Samode Palace. Mogelijkheid om een wandeling te maken in het dorpje.
Aankomst in de namiddag te Roopangarh en installatie in Roopangarh Fort (charme).
Vertrek naar Jaipur, hoofdstad van Rajasthan en geprangd binnen de stadsmuren die
doen denken aan de ridders van weleer. Aankomst rond de middag en installatie in hotel
Mandawa Haveli (standaard) of Radisson Blu (superior). Rest van de dag is vrij.

Dag 5

Jaipur (o-a)

Bezoek aan het indrukwekkende Amber Fort, trots gelegen op een steile rots even
buiten Jaipur. In de paleizen van het Fort krijgt u een idee van het weelderige leven van
de Moghol keizers. In de namiddag bezoek aan Jaipur, de roze stad met het City Palace,
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

deels bewoond door de Maharadja en deels ingericht als museum. Verder fotostop aan
het Paleis der Winden (Hawa Mahal) met zijn fantasierijke architectuur en bezoek aan het
astrologisch observatorium Jantar Mantar.

Dag 6

Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (o-a)

In de voormiddag bezoek aan de Taj Mahal*, het symbool van India dat door Shah Jahan
werd gebouwd als aandenken aan zijn geliefde vrouw: het meest onsterfelijk gebaar van
liefde in de geschiedenis. Tevens bezoek aan het Rode Fort, uitdrukking van de Moghol
macht en synthese tussen de verfijnde Perzische kunst en de Indische architectuur. Vrije
namiddag.
Na het ontbijt rit naar Delhi. Bij aankomst bezoek aan de hoogtepunten van Old en New
Delhi met rit langs India Gate en de regeringsgebouwen, het grafmonument Humayun,...
Na het avondmaal in een hotel transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 9

Delhi - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem.

Vertrek tussen
Standaard hotels Superior hotels
01/11/19-13/12/19
€ 1.725		
€ 2.080
14/12/19-08/01/20 		op aanvraag		
09/01/20-30/04/20
€ 1.725		
€ 2.080
01/05/20-30/06/20
€ 1.550		
€ 1.780
01/07/20-31/08/20
€ 1.725		
€ 1.940
01/09/20-20/09/20
€ 1.550		
€ 1.780
21/09/20-31/10/20
€ 1.725		
€ 2.080
Supplement single
€ 300		
€ 555
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss of Lufthansa (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen - per stad is er
een andere gids (Franstalige gidsen op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- * De Taj Mahal is gesloten op vrijdag. Indien de klanten
op vrijdag in Agra verblijven wordt dit bezoek verplaatst
naar dag 6 in de namiddag.
VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN VOLGENDE VERLENGINGEN:
- NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
- KHAJURAHO & VARANASI (P. 14)
- AJANTA & ELLORA (P. 14)
- DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
- GOA (P. 16)
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Mandawa
Jaisalmer

Bikaner

Jodhpur

Delhi
Agra

Jaipur
Deogarh
Udaipur

Noord India en Rajasthan
De geheimen der Maharadja’s.
16-daagse individuele rondreis in vol pension met chauffeur.

6

Dag 1

Brussel - Delhi

Dag 2

Delhi - Mandawa (m-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Emirates vlucht naar Delhi.
Bij aankomst onthaal door de correspondent en rit naar Mandawa, gelegen in de
Shekavati streek. Middagmaal onderweg. Aankomst in de late namiddag en installatie in
hotel Mandawa Castle°°°°.

Dag 3

Mandawa (o-m-a)

is verfraaid met witte balkons, versierde booggewelven en koepels, die de achthoekige
torens bekronen. Middagmaal in het hotel. Vrije tijd en in de late namiddag boottocht op
het Picchola meer (als de waterstand het toelaat), dat o.m. gekend is door de ligging van
het Lake Palace midden in het meer.

Dag 10 Udaipur - Deogarh (o-m-a)

In de voormiddag rit naar Deogarh. Aankomst rond de middag in Deogarh en installatie
in het fortachtige paleis Deogarh Mahal°°°°. Vrije namiddag.

In de voormiddag bezoek aan de stad, bekend om haar mooie haveli’s, rijke koopmanshuizen met fraai gedecoreerde gevels, dikke muren en kleine ramen om de warmte
buiten te houden in het droge en warme woestijnklimaat. Deze patriciërs huizen bevatten dikwijls fresco’s met mooie jachtscènes, religieuze dansen en mythologische voorstellingen uit het hindoeïsme. Vrije namiddag.

Dag 11 Deogarh - Jaipur (o-m-a)

Dag 4

Ontbijt in het hotel en bezoek aan het Amber fort, een weelderig en indrukwekkend
versterkt paleis van de rajpoet maharadja’s. De toegang tot het fort in roze zandsteen
gebeurt per olifant of per jeep. Het paleis omvat een groot aantal audiëntiezalen, een
tempel, privé vertrekken en een zaal met een wapencollectie. Het paleis geldt als een
van de meest representatieve voorbeelden van de Moghol kunst en architectuur: een
harmonieuze mengeling van hindoe en Arabische moslimcultuur. Na de middag bezoek
aan de stad die de naam ‘Roze Stad’ meekreeg omwille van haar vele gebouwen, opgetrokken in roze zandsteen. U ziet onder meer het City Palace, het Paleis der Winden dat
in feite slechts een rijk versierde gevel is die een aantal loggia’s heeft waar de vrouwen in
de harem zicht hadden op wat er zich buiten het paleis afspeelde in de straten, die hen
verboden werden. Daarna bezoek aan het buitengewone astrologisch observatorium
observatorium van Jantar Mantar.

Mandawa - Bikaner (o-m-a)

Vroeg vertrek naar Bikaner, één van de belangrijkste plaatsen in de uitgestrekte Thar
woestijn en bekend omwille van haar rode zandstenen haveli’s en ook als centrum van
de late Indiase kunst. Bij aankomst installatie in hotel Heritage Resort°°°+ of Laxmi Niwas
Palace°°°°. Na de lunch bezoek aan het Junagarh Fort, een indrukwekkende citadel uit
1485 met o.m. de toonzaal, de wapenzaal, de spiegelzaal en de 16de en 17de eeuwse
schilderijencollectie. Tot slot bezoek aan de rattentempel van Deshnoke.

Dag 5

Bikaner - Jaisalmer (o-m-a)

Vertrek naar Jaisalmer, een vrij lange rit langs de rand van de Thar woestijn. Diverse stops
en lunch onderweg in een lokaal restaurant. Het silhouet van de stad Jaisalmer is al
van ver herkenbaar en lijkt wel uit een sprookje van duizend en één nacht te komen.
Aankomst in de namiddag en installatie in hotel Rang Mahal**** of Surya Garh****+. Bij
zonsondergang bezoek aan de cenotafen: de graven van de Maharadja’s.

Dag 6

Jaisalmer (o-m-a)

Bezoek aan het indrukwekkend Fort met zijn fraaie Jaïn tempels en het paleizencomplex,
omgeven door een 5km lange vestingmuur waarin 99 halfronde bastiontorens zijn gebouwd. Wandeling door de oude stad met haar fraai beschilderde haveli’s met balkons
uit de 18de eeuw. Bezoek aan Gadi Sar, een klein kunstmatig meer omringd door tempels
en paviljoenen. In de namiddag, excursie naar de Sam Dunes voor een tocht op een
kamelenrug door de woestijn.

Dag 7

Jaisalmer - Jodhpur (o-m-a)

Na het ontbijt rit door de Thar woestijn naar Jodhpur. Bij aankomst installatie in hotel
Ranbanka Palace°°°° of Taj Hari Mahal*****. Lunch in het hotel en daarna bezoek aan
het indrukwekkende Meharangarh Fort (1459), dat vanop een rots de stad domineert.
Het is een doolhof van fijn versierde gangen die uitgeven op het kanonnenterras en
verschillende zalen met elkaar verbindt. U bezoekt ook het witmarmeren mausoleum
van Jaswant Thada.

Dag 8

Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (o-m-a)

Op weg naar Udaipur, bezoek aan de marmeren Jaïn tempels van Ranakpur, een van de
grootste en belangrijkste jaïnsites in India. De hoofdtempel, de Chaumukha, is een gigantisch heiligdom in marmer dat 29 zalen telt die rusten op 1.444 verschillende pilaren. Na
de lunch rit door het Aravalli gebergte naar Udaipur. Installatie in hotel Rajdarshan**** of
Trident****+.

Dag 9

Udaipur (o-m-a)

De dag is gewijd aan de ontdekking van de meest romantische stad in Rajasthan, die
ook de ‘Stad van de Dageraad’ wordt genoemd. Bezoek aan de Jagdish tempel en het
immense City Palace, een groots gebouw in graniet, marmer en mozaïek. Het geheel
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Na het ontbijt rit naar Jaipur, hoofdstad van Rajasthan en installatie in hotel Mansingh****
of ITC Rajputana*****. In de namiddag bezoek aan de marmeren Birla Mandir tempel
waar je bij zonsondergang de avond Aarti (ceremonie) kunt bijwonen.

Dag 12 Jaipur (o-m-a)

Dag 13 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (o-m-a)

Vertrek naar Agra met onderweg bezoek aan de ‘dode stad’ Fatehpur Sikri, die enkele jaren
na haar stichting verlaten is door een gebrek aan drinkbaar water. Hoewel ze gebouwd
is op het einde van de 16de eeuw, is de stad nog volledig intact. Het rode bouwwerk is
een prachtige combinatie van verschillende religieuze kunststromingen. Aankomst in de
namiddag en installatie in hotel Mansingh**** of Courtyard by Marriott*****.

Dag 14 Agra (o-m-a)

In de voormiddag bezoek aan de beroemde Taj Mahal*, volledig vervaardigd in marmer
en ingelegd in edelstenen, werd door keizer Shah Jahan opgericht ter nagedachtenis van
zijn geliefde Mumtaz Mahal. De Taj wordt beschouwd als het meest extravagante monument dat uit liefde gebouwd werd. Het ligt in een mooie tuin met een lange waterpartij.
Verder bezoek aan het Rode Fort, uitdrukking van de Moghol macht en synthese tussen
de verfijnde Perzische kunst en de Indische architectuur. Vrije namiddag.

Dag 15 Agra - Delhi (o-m-a)

Na het ontbijt rit naar Delhi. Installatie in hotel The Park****+ of Claridges*****. Bezoek
aan de hoogtepunten van Old en New Delhi met rit langs India Gate en de regeringsgebouwen, het grafmonument Humayun,... Middagmaal tijdens de bezoeken.

Dag 16 Delhi - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem.

Praktisch

vanaf € 2.575

INDIVIDUELE RONDREIS

16 dagen/14 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
Op basis van 3*+/4* Op basis van 4*/5*
01/11/19-13/12/19
€ 2.960		
€ 4.080
14/12/19-08/01/20 		op aanvraag		
09/01/20-30/04/20
€ 2.960		
€ 4.080
01/05/20-30/06/20
€ 2.575		
€ 3.380
01/07/20-31/08/20
€ 2.750		
€ 3.580
01/09/20-17/09/20
€ 2.575		
€ 3.380
18/09/20-31/10/20
€ 2.960		
€ 4.080
Supplement single
€ 795 		
€ 1.380
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Emirates (K-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 14 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Volpension.
- Engelssprekende lokale gidsen - per stad is er
een andere gids (Franstalige gidsen op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- De wegen in Rajasthan zijn smal en er wordt relatief
langzaam gereden. Het is moeilijk een juiste afstand/tijd
verhouding te bepalen.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- * De Taj Mahal is gesloten op vrijdag. Indien de klanten
op vrijdag in Agra verblijven wordt dit bezoek verplaatst
naar dag 13 in de namiddag.
VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN VOLGENDE VERLENGINGEN:
- NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
- KHAJURAHO & VARANASI (P. 14)
- AJANTA & ELLORA (P. 14)
- DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
- GOA (P. 16)
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Dag 5

Ranthambore - Agra (o-a)

‘s Morgens nemen we de trein naar Bharatpur. Verder per wagen naar Agra met onderweg bezoek aan Fatehpur Sikri, de stad in roze zandsteen, gebouwd door Akhbar in de
16de eeuw en die al enkele jaren na haar voltooiing werd verlaten door het gebrek aan
drinkwater. De stad ligt er na meer dan 400 jaar nog steeds bij alsof ze pas is gebouwd. Bij
aankomst te Agra onmiddellijk bezoek aan de beroemde Taj Mahal volledig vervaardigd
in marmer en ingelegd in edelstenen, werd door keizer Shah Jahan opgericht ter nagedachtenis van zijn geliefde Mumtaz Mahal. Tevens bezoek aan het Agra Fort. Installatie in
hotel Mansingh**** of Courtyard by Marriott*****.

Dag 6

Agra - Gwalior (o-a)

Dag 7

Gwalior - Datia - Orchha (o-a)

Vertrek naar Gwalior, “de parel van Hindoestan”. Installatie in hotel Regency**** of Usha
Kiran Palace*****. Bezoek aan het immense Gwalior Fort. Langs beide zijden van de zuidelijke toegangsweg bevinden zich monumentale jaïn beelden. Felblauwe, gele en groene
tegels met onder meer olifanten sieren de gevel, waardoor het ook de naam kreeg van
Chitta Mandir of beschilderd Paleis.

Noord India

Tussen Ghats en Chattris.
12-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Na het ontbijt rit naar Datia, de vroegere hoofdstad van een Rajpoet prinsdom. Op een
omwalde rotsachtige heuvelrug verheft zich het Bir Singh Deo Paleis. Verder naar Orchha
en installatie in hotel Orchha Resort°°° of Amar Mahal°°°°.

Dag 8

Orchha - Khajuraho (o-a)

Dag 9

Khajuraho (o-a)

’s Morgens bezoek van de paleizen: Jehangir Mahal met talloze vertrekken rond een
centrale binnenplaats en de Raj Mahal met kleurrijke muurschilderingen. Een tiental
prinselijke cenotafen vormen een schitterend kader langs de Betwa. ’s Middags, vertrek
naar de tempelhoofdstad Khajuraho. Installatie in hotel Clarks**** of Radisson****+.
Bezoek van de westelijke tempelgroep met vooral de Lakshmana, de Vishwanatha en de
bijzonder fraaie Kandariya Mahadeva met zijn 31 meter hoge Sikhara. Tenslotte besteden
we ook aandacht aan het geheel van jaïna-tempels van de oostelijke tempelgroep, waar
vooral de Parshvanath tempel de blikvanger is met fijnzinnig snijwerk.

Dag 1

Brussel - Delhi

Dag 2

Delhi - Jaipur (o-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar The Park****+ of Claridges*****.
In de voormiddag bezoek aan Old en New Delhi: de Qutab Minar, het grafmonument van
Humayun, India Gate en rit door de regeringswijk. In de namiddag rit naar Jaipur, hoofdstad van Rajasthan en installatie in hotel Mansingh**** of ITC Rajputana*****.

Dag 3

Jaipur (o-a)

Bezoek aan het indrukwekkende Amber Fort, trots gelegen op een steile rots even buiten
Jaipur. In de paleizen van het Fort krijgt u een idee van het weelderige leven van de
Moghol keizers. Op de terugweg, fotostop aan het Paleis der Winden (Hawa Mahal) met
zijn fantasierijke architectuur. In de namiddag bezoek aan Jaipur, de roze stad met het
City Palace, deels bewoond door de Maharadja en deels ingericht als museum en bezoek
aan het astrologisch observatorium Jantar Mantar.

Dag 4

Jaipur - Ranthambore* (o-a)

Vertrek naar Ranthambore en installatie in uw hotel Regency**** of Taj Lodge*****. In de
namiddag verkenning per gedeelde open truck van het park dat de naam draagt van een
gelijknamig fort in het midden ervan. Het is bekend voor zijn populatie van Bengaalse
tijgers, luipaarden, hyena’s, jakhalzen, wilde katten, gazellen en verschillende soorten
beren en apen (waaronder langoren, etc...).
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o= ontbijt a= avondmaal

Dag 10 Khajuraho - Varanasi (o-a)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Varanasi. Bij aankomst
onthaal en transfer naar hotel Clarks**** of Taj Gateway*****. Bezoek aan Sarnath, wieg
van het boeddhisme waar Boeddha zijn eerste preken heeft gegeven en daardoor voor
de Indiase boeddhisten de meest heilige plek. ‘s Avonds kunt u de ‘aarti’ ceremonie bijwonen aan de Ganges rivier. Priesters houden hier elke avond een speciale ceremonie
waarbij ze hun god ‘moeder Ganga (de rivier)’ danken voor het brengen van leven.

Dag 11 Varanasi - Delhi (o-a)

Bij het ochtendgloren onvergetelijke boottocht op de Ganges. Over vele kilometers volgen de ghats of oeverterrassen zich op, die de gelovigen gebruiken om in de Ganges
af te dalen voor hun rituele reinigingen. Wandeling door de nauwe steegjes rond de
Gouden Tempel. Terugkeer naar het hotel voor het ontbijt. Vrije tijd tot aan de transfer
naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal en
transfer naar een hotel voor het avondmaal en transfer naar de luchthaven.

Delhi
Jaipur

Agra

Ranthambore

Gwalior
Orchha

Varanasi

Khajuraho

Praktisch

vanaf € 2.775

INDIVIDUELE RONDREIS

12 dagen/10 nachten - Prijs per persoon Vertrek: elke donderdag en zaterdag
Vertrek tussen
Op basis van 3*+/4* Op basis van 4*/5*
01/11/19-13/12/19
€ 3.080		
€ 3.640
14/12/19-08/01/20		op aanvraag		
09/01/20-30/04/20
€ 3.080		
€ 3.640
01/05/20-30/06/20
€ 2.775		
€ 3.080
01/07/20-31/08/20
€ 2.950		
€ 3.295
01/09/20-17/09/20
€ 2.775		
€ 3.080
18/09/20-31/10/20
€ 3.080		
€ 3.640
Supplement single
€ 540		
€ 930
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss of Lufthansa (L-klasse).
- Vluchten Khajuraho/Varanasi/Delhi.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 10 overnachtingen op basis van half pension
in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Engelssprekende lokale gidsen - per stad is er
een andere gids (Franstalige gidsen op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten voor India.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Dag 12 Delhi - Brussel

Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Soms is het mogelijk dat de binnenlandse vluchten
vervangen worden door een traject per wagen.

* Ranthambore National Park:
Dit park is gesloten van 01/07 t.e.m. 30/09. Tijdens deze periode wordt deze overnachting
in Ranthambore vervangen door een extra overnachting in Agra.

VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN VOLGENDE VERLENGINGEN:
- NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
- AJANTA & ELLORA (P. 14)
- DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
- GOA (P. 16)

Terugvlucht naar Zaventem.

Ellora Ajanta
Nashik
Aurangabad
Mumbai
Pune

India

Praktisch

INDIVIDUELE RONDREIS

Mumbai & Maharashtra. 8-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Mumbai

Dag 2

Mumbai (o)

Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Mumbai. Bij aankomst
onthaal en transfer naar hotel Trident Nariman Point*****.
In de voormiddag bezoek aan Mumbai, het vroegere Bombay. Fotostop aan de mooiste
gebouwen zoals de Gateway of India, de Universiteit en het Victoria station. Rit langs
Marine Drive, Chowpatty beach en Dobi Ghats, de wasplaats waar zo’n 5000 mannen in
de weer zijn met de was van de hele stad,... In de namiddag bezoekt u Dharavi voor een
unieke ervaring van de sloppenwijken. Je maakt een wandeling van ongeveer 2,5u. Hier
vindt u een grote waaier aan vakmanschappen zoals recycleren, borduurwerk, pottenbakken, zeepfabrieken en zo veel meer. Los van het business aspect van Dharavi, kunnen
bezoekers getuige zijn van een wereldbekende natie die overleeft in deze sloppenwijken.

Dag 3

Mumbai - Pune (o)

Dag 4

Pune - Ellora - Aurangabad (o)

Na het ontbijt vertrek naar Pune een stad waar oud en modern India in harmonie
samensmelten. Installatie in hotel Lemon Tree****. In de namiddag bezoek aan de Pataleshwar Cave tempel verborgen in het hart van het centrum.
U begint bij de Osho Ashram, een van de bekendste meditatie centra gelegen in het
Koregoan Park. Hierna rit naar Aurangabad. Onderweg bezoek aan de grotten van
Ellora (gesloten op dinsdag), op 30 km. Het complex werd uit één rots gehouwen en telt
34 grotten (12 zijn boeddhistisch, 17 zijn hindoeïstisch en 5 jaïnistisch). De meest opmerkelijke grot is de Kailash-tempel, een echt meesterstuk. Aankomst in de namiddag en
installatie in hotel Lemon Tree****.
o= ontbijt

vanaf € 1.725

Dag 5

Aurangabad (o)

Bezoek aan de boeddhistische grotten van Ajanta (gesloten op maandag), gelegen op
166 km. De 30 uit de rotsen gehouwen grotten bevatten wand- en grotschilderingen
van boeddhistische legenden. Vanwege de afgelegen ligging werden deze grotten pas
in 1819, bij toeval, herontdekt. Tussen de 2200 en 1600 jaar oud, zijn de schilderingen hier
in opvallend goede staat. Terugkeer naar uw hotel en vrije tijd.

Dag 6

Aurangabad - Nashik (o)

Dag 7

Nashik - Mumbai (o)

Na het ontbijt bezoek aan het Daulatabad Fort, een oninneembare vesting op een
heuveltop. Hierna vertrek naar Nashik, het centrum van de Indiase wijnproductie.
Installatie in hotel Sula Vineyard Resort****, gelegen tussen de wijnvelden. In de namiddag bezoek aan de wijngaard gevolgd door het proeven van de wijnen.
’s Morgens bezoek aan Nashik. Nashik wordt gerekend tot een van de heiligste steden in India en een van de belangrijkste bedevaartsoorden in de staat Maharashtra.
De reden hiervoor is dat de stad aan de oevers van de heilige Godavari rivier ligt en
er bevinden zich een aantal gerespecteerde tempels en ghats. In de namiddag terugrit
naar Mumbai waar een kamer beschikbaar is voor wash and change. Transfer naar de
luchthaven.

Dag 8

Aankomst.

8 dagen/6 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke maandag en vrijdag

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 1.950		
€ 560
01/11/19-14/12/19
15/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-30/04/20
€ 1.950		
€ 560
01/05/20-20/06/20
€ 1.725		
€ 500
21/06/20-22/08/20
€ 1.980		
€ 500
23/08/20-15/09/20
€ 1.725		
€ 500
16/09/20-31/10/20
€ 1.950		
€ 560
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss of Lufthansa (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Engelssprekende lokale gidsen
(per stad is er een andere gids).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Mumbai - Brussel

www.imaginetravel.be
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Cochin
Munnar
Kumarakom
Periyar
Allepey
Trivandrum
Kovalam

Kerala

Praktisch

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/9 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks

Het tropische Zuidwest India.
11-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Cochin

Dag 2

Cochin

Vertrek vanuit Zaventem naar Cochin via Dubai.
Aankomst te Cochin, commerciële hoofdstad van de Kerala deelstaat, wordt de koningin van de Arabische Zee genoemd. De stad is ingedeeld in vasteland, schiereiland en
eilanden die vandaag de dag nog steeds het koloniale tijdperk weergeeft. Onthaal door
de correspondent en transfer naar hotel Radisson Blu****+. Bezoek aan het Mattanchery-paleis dat tijdens de restauratie in 1663 een Hollands tintje meekreeg. De naam
spreekt voor zich: Dutch Palace. De joodse stad is verbonden met blanke joden die de
handel in specerijen volledig beheersten.

Dag 3

Cochin (o)

Bezoek aan de St. Franciskerk, waar wereldreiziger Vasco Da Gama in 1524 werd begraven,
alsook de Basilica de Santa Cruz doen ons aan de Portugese overheersing terugdenken
en de typische Chinese visnetten. ’s Avonds voorstelling van de Kathakali dansen, een
gedanst drama.

Dag 4

Cochin - Munnar (o)

Dag 5

Munnar (o)

Na het ontbijt rit naar Munnar, het hoogste bergstation (1652m) van de deelstaat Kerala.
Bij aankomst installatie in hotel Club Mahindra°°°°. In de namiddag bezoek aan de theeplantages en het bijhorende museum.
In de voormiddag vertrek per jeep naar Kolukkumalai. De hoogte van de theeplantages
lopen op tot meer dan 2000 meter en behoren daarmee tot de hoogste van de wereld.
Tijdens uw bezoek aan de plantages kunt u de lokale inwoners aan het werk zien tijdens
het plukken. Terugkeer naar uw hotel en vrije namiddag.
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

vanaf € 2.320

Dag 6

Munnar - Periyar National Park (o)

Rit naar het Periyar National Park langsheen prachtige landschappen. Bij aankomst installatie in hotel Cardamon County****. In de namiddag, boottocht op het meer van Periyar
in het 777 km² grote natuurpark, dat heel wat wilde dieren herbergt, o.m. buffels, antilopen, langoren, wilde zwijnen, olifanten,... Verder bezoek aan een kruidentuin met uitleg
over de verschillende specerijen.

Dag 7

Periyar National Park - Allepey* (o-m-a)

Na het ontbijt rit naar Allepey. Inscheping op een rijstschuit met eenvoudig comfort
en vertrek van de cruise. Een tocht door de Backwaters maakt uw bezoek aan Kerala
compleet. Hier heersen alleen rust en stilte want de boot wordt voortbewogen door
mankracht (de motor wordt slechts bij uitzondering gebruikt). U observeert de vogels,
de vissersboten, de landbouwers in hun velden,... Kortom een onvergetelijke ervaring!
Overnachting aan boord (beperkt comfort).
*Tijdens de zomermaanden mei tot september wordt deze overnachting vervangen
door een overnachting in hotel Lakesong**** te Kumarakom.

Dag 8

Allepey - Kovalam (o)

Na het ontbijt wordt de boot terug naar de oevers geroeid. Bij aankomst, transfer naar
Kovalam, de bekendste badplaats van Kerala. Bij aankomst installatie in hotel Travancore
Heritage****. Rest van de namiddag is vrij.

Dag 9 en 10 Kovalam (o)

PRIJS
SINGLE SUPPL.
Vertrek tussen
01/11/19-13/12/19
€ 2.580		
€ 710
14/12/19-08/01/20 		 op aanvraag			
09/01/20-30/04/20
€ 2.580		
€ 710
01/05/20-24/06/20
€ 2.320		
€ 505
25/06/20-31/08/20
€ 2.470		
€ 505
01/09/20-17/09/20
€ 2.320		
€ 505
18/09/20-31/10/20
€ 2.580		
€ 710
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Emirates (K-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De kwaliteit van het transport en hotels in Zuid-India is lager
dan in het Noorden en kan niet worden vergeleken met
de Europese normen.

Vrije dagen.

Dag 11 Kovalam - Trivandrum - Dubai - Brussel

Transfer naar de luchthaven van Trivandrum voor de terugvlucht naar Brussel via Dubai.

www.imaginetravel.be

In de namiddag maakt u een ritje met de Toy train. Vanuit deze ouderwetse stoomtrein
hebt u een uur lang adembenemend uitzicht op Nilgiri Hills.

Dag 6

Ooty - Cochin (o-a)

Na een vroeg ontbijt, vertrek voor een lange rit naar Cochin. Bij aankomst installatie in
hotel Casino****. In de namiddag bezoek aan de Chinese vissersnetten en aan de St. Franciscus kerk. ’s Avonds voorstelling van de Kathakali dansen, een gedanst drama.

Dag 7

Cochin - Backwaters - Cochin (o-m-a)

In de voormiddag, bezoek aan het Mattancherry paleis, ook “Dutch Palace” genoemd
en aan de joodse wijk. Rit naar Allepey voor een cruise op de Backwaters langsheen de
sublieme landschappen van Kerala. Lunch aan boord.

Dag 8

Zuid India

Goden en specerijen.
15-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Periyar - Madurai (o-a)

In de voormiddag rit naar Madurai en installatie in hotel Pandiyan***. In de namiddag
bezoek aan het Tirumalai Nayak paleis en aan de Meenakshi sundareswarar-tempel. De
vier toegangspoorten - zeg maar torens - hebben een hoogte variërend tussen de 43m
en 49m. Elke toren is versierd met duizenden en duizenden afbeeldingen van goden,
dieren en mensen. De zaal met duizend pilaren (in feite zijn er maar 985) vormt een hoogtepunt in het complex. Deze tempel is geen museum, maar een erg levendige tempel:
dagelijks zijn er verschillende rituelen.

Dag 10 Madurai - Trichy - Tanjore (o-a)

Rit naar Tanjore. Onderweg bezoek aan Trichy of Tiruchirappali. Bezoek aan het fort
bovenop een rots en de immense tempelstad Ranganatha, gelegen op het eiland
Srirangam. Bij aankomst installatie in hotel Sangam***.

Dag 1

Brussel - Frankfurt - Bangalore

Dag 2

Bangalore - Hassan (o-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Lufthansa vlucht naar Bangalore via Frankfurt.
Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Royal Orchid Central****. In de voormiddag rit
naar Hassan. Bij aankomst installatie in hotel Southern Star***+. In de namiddag bezoek
aan de tempels van Belur en Halebid, kunstzinnige pareltjes uit de Hoysala dynastie.

Dag 3

Hassan - Mysore (o-a)

In de voormiddag rit naar Mysore met onderweg bezoek aan het reusachtige Jaïn beeld
(17 m) van Sravanabelagola, zichtbaar van op een afstand van 15 km. Aankomst en
installatie in hotel Sandesh The Prince****. In de namiddag bezoek aan het paleis in
Indo-Moorse stijl en de Chamundi heuvel met de 4,8 m heilige stier Nandi.

Dag 4

Mysore (o-a)

In de voormiddag excursie naar de tempel van Somnathpur uit 1268, een juweeltje. In de
namiddag bezoek aan het zomerpaleis van Tipu Sultan bij Srirangapatnam, gelegen op
een eiland in de Cauvery rivier.

Dag 5

Mysore - Ooty (o-a)

Vertrek voor een prachtige rit van 170 km met veel fotostops naar Ooty, gebouwd door
de Britten in het begin van de 19de eeuw. Bij aankomst installatie in hotel Gem Park****.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Mysore
Ooty
Trichy
Cochin
Periyar

Chennai
Mahabalipuram
Pondicherry
Tanjore

Madurai

Cochin - Periyar (o-a)

Rit naar het Periyar National Park langsheen prachtige landschappen. Bij aankomst installatie in hotel Wild Corridor****. In de namiddag, boottocht op het meer van Periyar in
het 777 km² grote natuurpark, dat heel wat wilde dieren herbergt, o.m. buffels, antilopen,
langoren, wilde zwijnen, olifanten,... Verder bezoek aan een kruidentuin met uitleg over
de verschillende specerijen.

Dag 9

Hassan Bangalore

Dag 11 Tanjore - Pondicherry (o-a)

In de voormiddag bezoek aan de Brihandesvara-tempel. De centrale toren is 70m hoog.
Niet alleen de grootsheid van de tempel verwekt een sterke indruk, ook de schitterende
fresco’s, de 108 afbeeldingen van de dansende Shiva en de rijke inscripties geven het
geheel een verbluffende uitstraling. In de namiddag rit naar Pondicherry met onderweg
bezoek aan Chidambaram met zijn tempel gewijd aan Shiva Nataraja, “de kosmische
danser”. Bij aankomst installatie in hotel Anandha Inn***.

Dag 12 Pondicherry - Mahabalipuram (o-a)

In de voormiddag kort bezoek aan de oude Franse handelsnederzetting. In de namiddag
rit naar Mahabalipuram. Installatie in hotel Radisson Blu Temple Bay*****.

Dag 13 Mahabalipuram en Kanchipuram (o-a)

In de voormiddag bezoek aan Mahabalipuram: het culturele erfgoed is indrukwekkend:
de strandtempel met prachtig beeldwerk en de vijf Ratha tempels met rijkelijk gedecoreerde bas-reliëfs op de muren. In de namiddag bezoek aan Kanchipuram, de “Gouden
stad” met de duizend tempels: Kailashnatha en Vadaraja.

Dag 14 Mahabalipuram - Chennai (o)

Praktisch

vanaf € 2.950

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/13 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
PRIJS
SINGLE SUPPL.
Vertrek tussen
01/11/19-13/12/19
€ 3.470		
€ 835
14/12/19-08/01/20 		 op aanvraag			
09/01/20-30/04/20
€ 3.470		
€ 835
01/05/20-30/06/20
€ 2.950		
€ 730
01/07/20-31/08/20
€ 3.395		
€ 730
01/09/20-17/09/20
€ 2.950		
€ 730
18/09/20-31/10/20
€ 3.470		
€ 835
• Supplement vol pension: € 330 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Lufthansa (K-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 13 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engelssprekende lokale gidsen (per stad is er
een andere gids (Franstalige gidsen op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven naar
dezelfde categorie.
- De kwaliteit van het transport en hotels in Zuid-India is lager
dan in het Noorden en kan niet worden vergeleken met
de Europese normen.

Vrije dag aan het strand. ‘s Avonds transfer naar de luchthaven van Chennai.

Dag 15 Chennai - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem via Frankfurt.

www.imaginetravel.be
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Dag 6

Mysore (o-a)

Na het ontbijt bezoek aan de Prasanna Chennakeshava tempel van Somnathpur uit 1268,
een juweeltje. In de namiddag bezoek aan de stad met het immense Maharadja paleis uit
1911 en rit naar Chamundi Hill met een enorm beeld van de stier Nandi, de Chaumundeshwari tempel en een panoramisch zicht over de stad. Tot slot bezoek aan de kleurrijke
fruitmarkt.

Dag 7

Mysore - Hassan (o-a)

In de voormiddag rit naar Hassan met onderweg bezoek aan het reusachtige Jaïn beeld
(17 m) van Sravanabelagola, zichtbaar van op een afstand van 15 km. Bij aankomst installatie in uw hotel Hoysala Village****. In de namiddag bezoek aan de tempels van Belur
en Halebid. Belur is de hoofdstad van het Hoysala keizerrijk. In Halebid staat de grootste tempel van de Hoysala dynastie met uitzonderlijk mooie levensgrote beelden van
Hindoe Godheden.

Dag 8

Hassan - Hampi (o-a)

Na het ontbijt, vertrek voor een lange rit naar Hampi (ca. 7 u), de toegangspoort tot de
middeleeuwse Werelderfgoed site van Hampi. Installatie in hotel Royal Orchid***+.

Karnataka

Het beste van Zuidwest India
(combinatie cultuur, natuur en strand).
15-daagse individuele rondreis met privé wagen
met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Bangalore

Dag 2

Bangalore - Coorg (o-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Lufthansa vlucht naar Bangalore via Frankfurt.
Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel Windflower****. In de voormiddag stadsrondrit gevolgd door de rit naar Coorg, het land van koffie, kardamom en de Kaveri rivier.
Installatie in hotel Windflower****.

Dag 3

Coorg (o-a)

’s Morgens bezoek aan het olifantenkamp Dubare Elephant Camp. Hier kunt u niet alleen
de activiteiten observeren, maar ook interactie krijgen met de olifanten zoals toezien hoe
olifanten een bad in de rivier krijgen. In de namiddag krijgt u een rondleiding op een
koffieplantage en wordt u uitgebreid vertelt hoe het hele koffieproces tot stand komt.
U leert het verschil tussen de Arabica en Robusta.

Dag 4

Coorg - Nagarhole (o-a)

Dag 5

Nagarhole - Mysore (o-a)

In de voormiddag rit naar Nagarhole dat ooit het jachtgebied was van de Maharadja’s.
Installatie in hotel The Serai****. In de namiddag gedeelde jeepsafari. Je treft er olifanten,
tijgers, luiaards, antilopen en jakhalzen aan.
‘s Morgens maakt u een 2de jungle safari. Rond de middag vertrek naar Mysore. Installatie
in hotel Metropole****. Rest van de middag is vrij.
12

o= ontbijt a= avondmaal

Dag 9

Hampi (o-a)

Een volledige dag bezoek aan de talrijke bezienswaardigheden van de oude hoofdstad
Vijayanagar (14-15de eeuw) het absolute hoogtepunt van de Indische cultuur, gelegen
in een prachtig landschap. De voornaamste bezienswaardigheden in Hampi zijn de
citadel, de Virupaksha-tempel en het waardevolle Vittala-tempelcomplex met het prachtige stenen tempel voertuig.

Dag 10 Hampi - Badami (o-a)

‘s Morgens vertrek naar Badami. Onderweg bezoek aan het Dravidisch openlucht heiligdom Chalukya te Aihole en Pattadakal. Installatie in hotel Krishna Heritage***. In de
namiddag bezoek aan de grottempels te Badami, die uit de zachte zandsteen werden
gehouwen vanaf de 6e eeuw. De godsdienst was toen zeer tolerant want zowel hindoe-,
jain- als boeddhistische invloeden en thema’s zijn in de prachtige stenen versieringen,
bas-reliëfs en beeldhouwwerken terug te vinden.

Dag 11 Badami - Goa (o-a)

In de voormiddag een wondermooie tocht door de heuvels naar de oude Portugese
enclave Goa, beroemd om haar schitterende stranden. Installatie in hotel Caravela Beach
Resort*****.

Dag 12 Goa (o-a)

In de voormiddag stadsrondrit door Oud-Goa met een rit langs de Basiliek van Bom
Jesus, de Se Cathedral, de grootste kerk van Goa, gebouwd in de stijl van het Sint Pieters
in Rome. De sfeer van de Portugese overheersing is hier nog overal te proeven. Vrije namiddag.

Dag 13 Goa (o-a)
Vrije dag.

Dag 14 Goa - Mumbai (o-a)

Badami
Goa
Hassan
Madikeri

Hampi
Bangalore

Mysore
Nagarhole

Praktisch

vanaf € 2.990

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/13 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-13/12/19
€ 3.180		
€ 1.015
14/12/19-08/01/20 		op aanvraag		
09/01/20-30/04/20
€ 3.180		
€ 1.015
01/05/20-24/06/20
€ 2.990		
€ 1.015
25/06/20-31/08/20
€ 3.350		
€ 1.015
01/09/20-31/10/20
€ 3.180		
€ 1.015
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Lufthansa (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 13 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De kwaliteit van het transport en hotels in Zuid-India is lager
dan in het Noorden en kan niet worden vergeleken met
de Europese normen.

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar
Mumbai. Onthaal en transfer een hotel nabij de luchthaven waar een kamer voorzien is
voor wash and change. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven.

Dag 15 Mumbai - Brussel
Terugvlucht.

www.imaginetravel.be

INDIA VERLENGINGEN
Godin. In de namiddag bezoek aan de talrijke architecturale wonderen van de 3de koningsstad Patan
(= stad van metaal), een openluchtmuseum van Nepalese kunst.

Dag 5

Vallei van Kathmandu (o-m)

Dag 6

Kathmandu - Delhi (o-a)

Dag 7

Delhi - Brussel

In de voormiddag bezoek aan Pashupatinath gelegen
aan de oevers van de Bagmati rivier en bezoek aan de
stoepa van Bodhnath, één van de belangrijkste religieuze plekken in Nepal. In de namiddag bezoek aan Kirtipur, een interessante oude Newar-stad met een middeleeuwse sfeer. Hier leven en werken de inwoners nog op
traditionele wijze.

Nepal
7 dagen met vertrek
vanuit Delhi.

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht naar Delhi. Avondmaal in een hotel en
transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
Aankomst in de voormiddag.

Amritsar
5 dagen met vertrek
vanuit Delhi.
Dag 1
		

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Dag 2

Delhi - Amritsar (o)

Dag 5

Delhi - Brussel

Aankomst in de voormiddag.

Overnachting in hotel Pride Plaza****.

Dag 1
		

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Dag 2
		

Delhi - Kathmandu - Nagarkot
(o-a)

Overnachting te Delhi in hotel Pride Plaza****.

Transfer naar de luchthaven voor de internationale
vlucht naar Kathmandu. Onthaal op de luchthaven en
verder naar Nagarkot, gelegen op 2000m hoogte. Van
hieruit hebt u bij helder weer een prachtig uitzicht op 8
van de 10 hoogste toppen van Nepal. Overnachting in
hotel The Fort***+.

Dag 3
		

Nagarkot - Bhaktapur Kathmandu (o-m)

Na het ontbijt start een wandeling van ongeveer 2u naar
de Changu Narayan tempel. Na het bezoek rit naar Bhaktapur (Badgaon). Lunch in het Nyatapola cafe en bezoek
aan de koningsstad. In de late namiddag aankomst te
Kathmandu en installatie in hotel Himalaya****.

Dag 4

Vallei van Kathmandu (o-m)

In de voormiddag bezoek aan de stoepa van Swayambunath, de oudste van de vallei, die de stad overheerst.
Verkenning van de Nepalese hoofdstad Kathmandu of
Kasthamandap (houten huis) met z’n oude gebouwen,
tempels en de Kumari Bahal, tempel van de Levende
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

7 dagen/5 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 1.030		
€ 190
01/11/19-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten Delhi/Kathmandu/Delhi.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 5 overnachtingen in de vermelde hotels.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met a/c wagen met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken
en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten voor Nepal.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Na het ontbijt transfer naar het station en per Shatabdi
Express trein (07h20 - 13h25) rit naar Amritsar. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar
hotel M.K. International****. In de late namiddag excursie naar de Wagah Border: grenspost tussen India en
Pakistan voor het bijwonen van de avondceremonie: de
wisseling van de wacht.

Dag 3

Amritsar (o)

Na het ontbijt bezoek aan de wereldberoemde Gouden
Tempel van de Sikhs. Het is een bijzonder fraai bouwwerk en het levende spirituele centrum van alle Sikhs
in de wereld. Omgeven door water en witte gebouwen
steekt de Gouden Tempel (Hari Mandir) er prachtig bovenuit. Het geheel is elegant, harmonieus en zeer fraai
en u moet het rustig op u laten inwerken. Binnenin is
de tempel bewerkt met edelstenen in een delicaat
bloemendesign. Tevens bezoekt u de Ram Bagh, een
prachtige tuin met in het midden het Zomerpaleis van
Maharadja Ranjit Singh. Vrije namiddag.

Dag 4

Amritsar - Delhi (o-a)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor
de binnenlandse vlucht naar Delhi. Bij aankomst transfer naar een hotel waar een dagkamer beschikbaar is.
’s Avonds transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
01/11/19-30/04/20
01/05/20-15/09/20
16/09/20-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers

PRIJS
€ 580
€ 520
€ 580

SINGLE SUPPL.
€ 165		
€ 135		
€ 165		

Inbegrepen
- Treintraject Delhi/Amritsar.
- Vlucht Amritsar/Delhi.
- 3 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
en 1 avondmaal.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met a/c wagen met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken
en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
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Khajuraho & Varanasi

Ajanta & Ellora

6 dagen met vertrek vanuit Delhi.

6 dagen met vertrek vanuit Delhi.

Dag 1
		

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Overnachting in hotel Pride Plaza****.

Dag 2
		

Delhi - Jhansi - Orchha - Khajuraho
(o-a)

In de vroege morgen vertrek vanuit Delhi met de
Shatabdi Express trein naar Jhansi. Bij aankomst, verder
per wagen naar Orchha, wondermooie middeleeuwse
koningsstad, gebouwd aan de oevers van de Betwa. Na
het bezoek en de lunch rit naar de tempelstad Khajuraho. Bij aankomst installatie in hotel Clarks****.

Dag 3

Khajuraho (o-a)

Bezoek aan de oude Chandela hoofdstad, waarvan de
22 tempels rijkelijk zijn versierd met de bas-reliëfs, beroemd om hun verfijnde details en de onthutsend sierlijke uitbeelding van de Kama Sutra.

Dag 4

Khajuraho - Varanasi (o-a)

Dag 5

Varanasi - Delhi (o-a)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse
vlucht naar Varanasi, de meest heilige hindoe stad in
India. Bij aankomst transfer naar hotel Ramada****+. Bezoek aan Sarnath, wieg van het boeddhisme waar Boeddha zijn eerste preken heeft gegeven en daardoor voor
de Indiase boeddhisten de meest heilige plek.
Voor dag en dauw, boottocht op de Ganges om er het
rituele baden van de pelgrims bij te wonen. Bezoek aan
de stad en enkele van de meest merkwaardige hindoetempels langs de oevers van de stroom. Transfer naar
de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Delhi.
14

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Bij aankomst avondmaal in een hotel en transfer naar de
luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 6

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Dag 2

Delhi - Aurangabad (o-a)

Dag 3

Aurangabad (o-m-a)

Overnachting in hotel Pride Plaza****.

Delhi - Brussel

Aankomst in de voormiddag.

namiddag. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht.

Dag 6

Mumbai - Brussel

Aankomst in de voormiddag.

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de
binnenlandse vlucht naar Aurangabad. Bij aankomst
onthaal en transfer naar Lemon Tree****.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

6 dagen/4 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
PRIJS		
01/11/19-30/04/20
€ 1.060
01/05/20-15/09/20
€ 960
16/09/20-31/10/20
€ 1.060
• Minimum 2 deelnemers

Dag 1
		

SINGLE SUPPL.
€ 230		
€ 145		
€ 230		

Inbegrepen
- Vluchten Khajuraho/Varanasi/Delhi.
- Treintraject Delhi/Jhansi.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 4 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals
beschreven in het programma met a/c wagen
met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien, annuleringsen/of bijstandsverzekering.

Volle dag bezoek aan de boeddhistische grotten
van Ajanta (gesloten op maandag), gelegen op 166
km. De 30 uit de rotsen gehouwen grotten bevatten wand- en grotschilderingen van boeddhistische
legenden.

Dag 4

Aurangabad - Mumbai (o-m-a)

In de voormiddag bezoek aan de grotten van Ellora (gesloten op dinsdag), op 30 km. Het complex
werd uit één rots gehouwen en telt 34 grotten (12
zijn boeddhistisch, 17 zijn hindoeïstisch en 5 jaïnistisch). De meest opmerkelijke grot is de Kailash-tempel, een echt meesterwerk. In de namiddag transfer
naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar
Mumbai. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel
Fariyas****.

Dag 5

Mumbai (o-a)

Na het ontbijt bezoek aan Mumbai, het vroegere
Bombay. Fotostop aan de mooiste gebouwen zoals de Gateway of India en het Victoria station. Rit
langs Marine Drive en Dobi Ghats, de wasplaats. Vrije

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

6 dagen/4 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
PRIJS
01/11/19-30/04/20
€ 1.090
01/05/20-15/09/20
€ 920
16/09/20-31/10/20
€ 1.090
• Minimum 2 deelnemers

SINGLE SUPPL.
€ 395		
€ 225		
€ 395		

Inbegrepen
- Binnenlandse vlucht Delhi/Aurangabad/Mumbai.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 4 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids op aanvraag).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met a/c wagen met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

INDIA VERLENGINGEN

ITC Grand Bharat
Heritage Village Résort & Spa Manesar

HERITAGE VILLAGE RESORT & SPA
MANESAR****

Ligging: gelegen op 27 km van de luchthaven en op 14 km van
de zakenwijk Gurgaon.
Logies: 154 ruime kamers die voorzien zijn van airco, TV, safe,
badkamer met ligbad en badjassen.
Maaltijden: 2 restaurants: Jharokha (internationaal) en Sury
Mahal (Indisch), een Tea lounge en 24u roomservice.
Faciliteiten: buitenzwembad, Wellnesscentrum, massage, fitness, sauna, tennis, biljart,...

HOTEL ITC GRAND BHARAT, A LUXURY
COLLECTION RETREAT*****

Ligging: gelegen op 32 km van de luchthaven van New Delhi
en op 16 km van de stad Gurgaon. Hier kom je tot rust na de
drukte in de steden.
Logies: top luxe resort met 104 suites verspreid over 6 blokken
voorzien van airco, afzonderlijke zithoek, terras, badkamer, safe,
minibar,...
Maaltijden: verschillende restaurants, een bistro, de peacock
bar, 24u roomservice,...
Faciliteiten: zwembad, sauna, 27 hole golfbaan (gelegen op
3km), fitness, wellness, Hamam, wasserij, businesscentrum,...

Delhi

Praktisch

Rustvakantie - 5 dagen.

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon

Dag 1
		

Delhi
(laatste overnachting rondreis)

Transfer naar uw hotel Manesar Village**** of ITC Grand
Bharat, A Luxury Collection Retreat*****, beiden gelegen te Gurgaon.

Dag 2 en 3 Delhi (o)

2 vrije dagen op basis van kamer en ontbijt.

Dag 4

Delhi (o)

Vrije dag. ’s Avonds transfer naar de luchthaven.

Dag 5

Delhi - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

INDIVIDUELE VERLENGING

Heritage Village Resort & Spa Manesar
Verblijf tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-31/03/20
€ 440 		
€ 350
01/04/20-30/09/20
€ 390 		
€ 300
01/10/20-31/10/20
€ 440 		
€ 350
Hotel ITC Grand Bharat, A Luxury Collection Retreat
Verblijf tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 1.120 		 € 1.030
01/11/19-31/03/20
01/04/20-30/09/20
€ 910 		
€ 815
01/10/20-31/10/20
€ 1.120 		 € 1.030
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Transfers met a/c wagen met chauffeur.
- 3 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en bijstandsverzekering.

Ladakh
7 dagen met vertrek
vanuit Delhi.
Dag 1
		

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Overnachting in hotel Pride Plaza****.

Dag 2

Delhi - Leh (o-m-a)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse
vlucht naar Leh. Onthaal en transfer naar hotel Royal
Palace***+. Leh, de hoofdplaats van Ladakh die met
haar ligging op 3.500 m hoogte een van de laagste plekken van dit gebied vormt. Rest van de dag is vrij om te
acclimatiseren of u kunt kennismaken met het schilderachtige Leh.

Dag 3

Leh en omgeving (o-m-a)

Dagexcursie naar Shey, Thikse en Hemis. Shey is de oude
hoofdstad van Ladakh: bezoek aan het fort en het paleis.
In Thikse bezoek aan het indrukwekkende klooster dat
met reden de bijnaam de Kleine Potala draagt. Vervolgens naar het 17e eeuws klooster van Hemis, het rijkste
van Ladakh en zeer belangrijk binnen de Roodkappen
sekte van het Tibetaanse boeddhisme.

Dag 4

Leh en omgeving (o-m-a)

Dag 5

Leh en omgeving (o-m-a)

Na het ontbijt bezoek aan het Stok Palace, Spituk en
Phyang kloosters en bezoek aan de Shankar Gompa.
Stok Palace is nu de verblijfplaats van de Royal Family
van Koning Singe Namgyal. Dit paleis is bekend voor zijn
prachtige tuinen en zijn mooie architectuur.
Na een vroeg ontbijt gaat het richting Pangong, waar
de kampen gelegen zijn, over de Chang La pas. Bij aankomst bezoek aan het meer van Pangong. Dit is een
mooi en groot meer, 130 km lang en 4 km breed, waar

van het grootste gedeelte zich bevindt in Tibet.

Dag 6

Leh - Delhi (o)

Dag 7

Delhi - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse
vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal en transfer naar
een hotel waar een dagkamer beschikbaar is tot het vertrek naar de luchthaven.
Terugvlucht naar Zaventem.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

7 dagen/5 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
PRIJS
€ 1.420
01/05/20-30/09/20
• Minimum 2 deelnemers

SINGLE SUPPL.
€ 340		

Inbegrepen
- Binnenlandse vlucht Delhi/Leh/Delhi.
- Luchthaventaks en fuel.
- 5 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Vermelde maaltijden.
- Engelssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met wagen met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en verzekeringen.
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INDIA VERLENGINGEN

REIZEN OP MAAT
Naast de grote toeristenroutes en de onvermijdelijke
gouden 3-hoek Delhi/Jaipur/Agra heeft India enorm
veel te bieden zowel op gebied van natuur als cultuur
of de combinatie van beide.
Het is bijzonder moeilijk om in een continent als India
de afstanden en verbindingen in te schatten. Imagine
stelt graag haar lange ervaring en productkennis ter
beschikking. Raadpleeg uw reisagent.

GUJURAT

SIKKIM

Goa
Strandvakantie - 7 dagen
met vertrek vanuit Delhi.
Dag 1
		

Delhi
(= laatste overnachting rondreis)

Dag 2

Delhi - Goa (o)

Overnachting in hotel Pride Plaza****.

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de
binnenlandse vlucht naar Goa. Bij aankomst onthaal en
transfer naar hotel Caravela Beach Resort*****.

Dag 3-5 Goa (o)

Vrij verblijf aan het strand.

Dag 6

Goa - Mumbai (o)

Vrije voormiddag. In de namiddag transfer naar de
luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Mumbai.

Dag 7

Mumbai - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem.
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o= ontbijt

HOTEL CARAVELA BEACH RESORT*****

Ligging: gelegen op 30 km van de luchthaven aan de witte
stranden van Varca beach.
Logies: 202 kamers in klassieke Portugese stijl die allen beschikken over televisie, telefoon, minibar, koffie- en theefaciliteiten, balkon,...
Maaltijden: verschillende restaurants en bars waaronder de
Sunset bar waar u kunt genieten van een cocktail. 24u roomservice.
Faciliteiten: zwembad, Spa center, golfbaan, yoga sessies op
het strand, fitness, massagebehandelingen, sauna,...

Wondermooie combinatie van onvoorstelbare natuur,
boeddhistische cultuur en couleur locale: de unieke
stad Darjeeling, het klooster van Rumtek, Pemayangtse
met haar Himalaya panorama en de hoofdstad Gangtok.
Kan genomen worden als verlenging of in combinatie
met Bhutan.

ORISSA

Dit is nog een stukje ongerept India grenzend aan
Rajasthan. Het is een afwisselende regio: op zoek naar
de wilde Aziatische leeuwen, middeleeuwse steden
zoals Palitana, contact met kleurrijke etnische groepen,
een prachtige kustlijn,...

INDIA PER TREIN

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

7 dagen/5 nachten - Prijs per persoon

Verblijf tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 1.095		
€ 540		
01/11/19-31/03/20
01/04/20-30/09/20
€ 930		
€ 380		
01/10/20-31/10/20
€ 1.095		
€ 540		
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten Delhi/Goa/Mumbai.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 5 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en verzekeringen.

De schitterende zonnetempel van Konarak, de vele hindoetempels van Bhubaneshwar (verschillende zijn niet
open voor toeristen) en het strand van Puri. Ideaal als
verlenging.

U kunt dit prachtig land ook ontdekken per luxe trein.
Een greep uit ons aanbod: de Maharadja’s Express van
Mumbai naar Delhi of The Golden Chariot door Zuid
India, beiden in 8 dagen.
Voor meer informatie raadpleeg onze brochure Rails
and Rivers.

Dag 5

Terai (o-m-a)

Een volle dag jungle activiteiten: U begint met een rit per olifant door de savanne zodat u
de wilde dieren kan observeren bij het ochtendgloren. Daarna vaart u per kano (behalve
als de waterstand zeer hoog is) op de Narayani rivier op zoek naar krokodillen. Lunch in
de lodge. ‘s Namiddags bezoek aan een typisch Tharu (oorspronkelijke bevolking van de
Terai) dorp.

Dag 6

Terai - Lumbini (o-m-a)

Dag 7

Lumbini - Tansen (o-m-a)

Na het ontbijt rit van 160 km naar Lumbini, de geboorteplaats van Boeddha, de stichter
van het boeddhisme die leefde van 623 tot 543 v. Chr. Bij aankomst in Lumbini installatie
in hotel Lumbini Garden***. In de namiddag bezoek aan de Maya Devi tempel, de Bodhi
boom, de Ashoka pilaar,...
Na het ontbijt rit naar Tansen met onderweg lunch in Butwal. Aankomst in de namiddag te Tansen, gelegen op 1371 m en installatie in hotel Srinagar***+. Bij helder weer
hebt u van hieruit een prachtig zicht op de Himalaya van de Dhaulagiri in het westen tot
de Gauri Shankar in het noordoosten. In de namiddag wandeling door het authentiek
Newari plaatsje met veel 17de en 18de eeuwse architectuur, waar de tijd stil lijkt te
hebben gestaan.

Dag 8

Nepal

De trap der Goden.
13-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Tansen - Pokhara (o)

Na het ontbijt rit naar Pokhara, gelegen aan de voet van het Annapurnamassief en de
Macchapucchare (vissenstaart). Installatie in uw hotel Bodhi Suites**** of Kuti Resort****.
Rest van de dag is vrij.

Dag 9

Pokhara (o)

In de vroege morgen rit naar Sarangkot voor een spectaculair zicht over de westelijke
Himalaya (bij helder weer). Op de terugweg bezoek aan de Bindavashini tempel. In de
namiddag excursie naar Begnas Tal (= meer), gelegen op 20 km. Hier kunt u een boottochtje maken. Terugkeer naar Pokhara.

Dag 10 Pokhara - Kathmandu (o)

Dag 1

Vertrek vanuit Zaventem met Qatar Airways naar Doha.

Brussel - Doha

’s Morgens transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Kathmandu.
Bij aankomst onthaal en transfer naar uw hotel Himalaya**** of Shambhala****. In de
namiddag bezoek aan de stoepa van Swayambunath, de oudste van de vallei, die de
stad overheerst. Verkenning van de Nepalese hoofdstad Kathmandu of Kasthamandap
(houten huis) met z’n oude gebouwen, tempels en de Kumari Bahal, tempel van de
Levende Godin.

Dag 2

Doha - Kathmandu - Dulikhel (a)

Dag 11 Vallei van Kathmandu (o)

Dag 3

Dulikhel - Nagarkot - Bhaktapur - Kathmandu (o-m)

Doorverbinding naar Kathmandu. Bij aankomst onthaal en transfer naar Dulikhel. Installatie in hotel Himalayan Horizon***+. Rest van de middag is vrij.
Na het ontbijt rit naar Nagarkot gelegen op 2000 m hoogte. Van hieruit hebt u bij helder
weer een prachtig uitzicht op 8 van de 10 hoogste toppen van Nepal. Hier start een
wandeling van ongeveer 2u naar de Changu Narayan tempel. Na het bezoek rit naar
Bhaktapur (Badgaon). Lunch in het centrum gevolgd door een bezoek aan de koningsstad. In de late namiddag aankomst te Kathmandu en installatie in hotel Himalaya**** of
Shambhala****.

Dag 4

Kathmandu - Terai (o-m-a)

In de voormiddag rit naar de tropische Terai gelegen in het zuiden, waar aankomst rond
de middag in het Royal Chitwan National Park. Installatie in hotel Tigerland Resort of gelijkwaardig. In de namiddag volgt de eerste safari op de rug van een olifant. Met een
beetje geluk kun je de eerste neushoorn al spotten.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

In de voormiddag bezoek aan Pashupatinath gelegen aan de oevers van de Bagmati
rivier. Dit is één van de belangrijkste tempels (niet toegankelijk voor niet-hindoes) in Azië
waar de Hindoes samenkomen voor de befaamde crematies aan de oevers van de heilige
rivier. Hierna bezoek aan de stupa van Bodhnath die gekenmerkt wordt door de geschilderde ogen die over de omgeving lijken te waken. Vrije namiddag.

Dag 12 Vallei van Kathmandu - Doha (o-m)

In de voormiddag bezoek aan de talrijke architecturale wonderen van de 3de koningsstad Patan (= stad van metaal), een openluchtmuseum van Nepalese kunst met bezoek
aan o.a. Durbar Square, de Krishna Mandir, de Kumbheshwar, Mahabouddha en de
Machendranath (tempel van de regengod). Middagmaal in Patan Bakery Cafe. Vrije tijd in
Patan of terugkeer naar uw hotel. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 13 Doha - Brussel
Aankomst.

Pokhara
Tansen
Lumbini

Terai

Praktisch

Kathmandu
Dhulikhel

vanaf € 2.550

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/10 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: zondag, maandag en vrijdag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-15/11/19
€ 2.820		
€ 2.650
16/11/19-16/12/19
€ 2.845		
€ 2.690
17/12/19-05/01/20		 op aanvraag			
06/01/20-14/03/20
€ 2.845		
€ 2.690
15/03/20-21/04/20
€ 2.820		
€ 2.650
22/04/20-12/09/20
€ 2.695		
€ 2.550
13/09/20-31/10/20
€ 2.820		
€ 2.650
• Supplement single: € 490
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Qatar Airways (S-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 10 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gidsen op aanvraag zonder supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten voor Nepal.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Mogelijkheid tot een Mountain flight over de Himalaya
(+/- € 215 per persoon - onder voorbehoud van wijziging).
Gezien deze excursie afhankelijk is van de weersomstandigheden kan deze enkel ter plaatse geboekt worden.

www.imaginetravel.be
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in ere wordt gehouden door de manier waarop thangka’s worden gemaakt. Verder bezoek aan de Trashi Chhoe Dzong, een imposante kloosterburcht, zetel van de regering en
het ‘Koninklijke kantoor’ en het Pangri Zampa, een 16de eeuws klooster waar de jonge
monniken opgeleid worden in astrologie en het lamaïsme.

Dag 4

Thimpu - Punakha (o-m-a)

Dag 5

Punakha - Bumthang (o-m-a)

Vertrek naar Punakha, de oude hoofdstad met onderweg de oversteek van de bergpas
van Dochu-La (3050m), van waar men bij helder weer de 7600m hoge Kula Kangri kan
ontwaren. Bij aankomst installatie in hotel Damchen Resort*** of gelijkwaardig. In de namiddag bezoek aan de Punakha Dzong, een reusachtig bouwwerk dat uittorent boven
de samenloop van 2 rivieren. Tot slot bezoek aan het Chimi Lhakhang klooster, gebouwd
eind 15de eeuw ter ere van de populaire onorthodoxe lama Drukpa Kuenley.
Rit naar Bumthang over de Pelela pass (3300m). Onderweg brengt u een bezoek aan de
Chendebji Chorten. Deze witte stupa is in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd
door lama Shida, om een demon die de vallei hier terroriseerde te overwinnen. Ook de
Trongsa Dzong en het Trongsa Museum worden aangedaan. Bumthang is eigenlijk een
verzamelnaam voor de vier valleien in centraal Bhutan: Chokhor, Tang, Ura en Chumey.
Installatie in hotel The Village Lodge*** of gelijkwaardig.

Dag 6

Bhutan
Het land van de donderdraak.
11-daagse rondreis met chauffeur.

Dag 7

Bumthang - Gangtey (o-m-a)

Dag 8

Gangtey - Paro (o-m-a)

Na een vroeg ontbijt vertrek voor een rit van ongeveer 7u naar Gangtey. U rijdt door
de bossen van magnolia en rododendrons naar Gangtey en installatie in hotel Dewachen***. In de namiddag bezoek aan het Gangtey Monastery.
Rit naar Paro met onderweg bezoek aan de Simtokha Dzong, de oudste kloostercitadel
van het land, gebouwd in 1627 door de Shabdrung Ngawang Namgyal, die de toegang
bewaakt tot de vallei van de hoofdstad. Het herbergt vandaag een school voor religieuze studies. Installatie in The Village Lodge***. In de namiddag bezoek aan de Rinpong
Dzong.

Dag 9
Dag 1

Brussel - Delhi

Dag 2

Delhi - Paro - Thimpu (o-m-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Pride Plaza****.
In de voormiddag transfer naar de luchthaven voor de internationale vlucht naar Paro,
gelegen op 2300m hoogte. Onmiddellijk vertrek naar Thimpu met onderweg een stop
ter hoogte van Chuzom, “de samenvloeiing” (van de Paro en Wang rivieren). Bij aankomst
installatie in hotel Kisa*** of gelijkwaardig. In de namiddag bezoek aan de Memorial
Chorten (“stoepa”), een indrukwekkend monument met vergulde spiralen, gebouwd ter
herinnering aan de derde koning. Aan het eind van de middag rit naar Boeddha Point
vanwaar u een mooi uitzicht heeft op Thimphu en de vallei.

Dag 3

Thimpu (o-m-a)

Bezoek aan de Nationale bibliotheek, waar zich tal van eeuwenoude boeddhistische
manuscripten bevinden alsmede de nationale Painting school waar traditionele kunst
18

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Bumthang (o-m-a)

Vandaag bezoek aan het Jakar Dzong fort, Jambey Lhakhang (één van de oudste kloosters
van Bhutan), Kurjey Lhakhang tempel en Tamshing Lhakhang met oude boeddhistische
schilderijen. In de namiddag bezoek aan het Lhodrak Kharchhu klooster. Het klooster is
één van de drijvende krachten achter het behoud van de Tibetaanse tradities en cultuur.

Paro (o-m-a)

Na een vroeg ontbijt maken we een excursie naar het Taktsang Monastery (Tijgersnest)!
Na een korte rit maken we een wandeling naar Satsam Chorten, vanaf hier is het ongeveer 1u tot aan het uitkijkpunt vanwaar je een prachtig zicht hebt op het klooster. Het pad
klimt eerst door een prachtig bos vol pijnbomen, die veelal bedekt zijn met baardmossen en soms zijn behangen met uitbundig wapperende gebedsvlaggen. We nemen een
kleine pauze bij Taktsang Jakhang (cafetaria) en daarna is het nog maar een klein stukje
tot we het wereldberoemde Taktsang klooster zien liggen, ogenschijnlijk binnen handbereik. Terugrit naar uw hotel.

Dag 10 Paro - Delhi (o-a)

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal en transfer
naar een hotel gelegen bij de luchthaven. Vrije tijd. ’s Avonds transfer naar de luchthaven.

Dag 11 Delhi - Brussel
Terugvlucht naar Zaventem.

Thimpu
Paro

Punakha
Bumthang
Gangtey

Praktisch

vanaf € 4.170

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/9 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-30/11/19
€ 4.480		
€ 4.170
01/12/19-31/01/20 		 geen afreizen			
01/02/20-31/10/20
€ 4.480		
€ 4.170
• Supplement single: € 500
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss of Lufthansa (K-klasse).
- Vlucht Delhi/Paro/Delhi.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Visumkosten voor Bhutan.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met wagen
met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten voor India (double entry nodig).
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Speciaal visum nodig voor Bhutan, aan te vragen via
Imagine. 8 weken voor afreis dienen wij in het bezit te zijn
van de ingevulde formulieren en een kleurenkopie van
het internationaal paspoort.
- Op 2000m hoogte kan het zeer koud zijn.
- De wegen zijn smal en bochtig. De gemiddelde snelheid
is ± 25km/uur.
- Het transport is aangepast aan de wegen en de wagens
zijn zonder a/c.
- Sommige middagmalen kunnen een lunchpakket zijn.
- Deze reis brengt U op hoogtes gaande van 2000 tot 2600m.
- In Bhutan spelen de Dzongs zowel de rol van klooster als
van administratief centrum en koninklijke residentie.
We kunnen daarom niet de totaliteit van de binnen
bezoeken van de in het programma vermelde Dzongs
garanderen.

Anuradhapura

Mihintale
Habarana

prachtig uitzicht hebt. Hierna bezoek aan Anuradhapura, de 1ste hoofdstad en ongetwijfeld de grootste stad van het oude Ceylon. We bezoeken er onder meer de Bo-boom, een
scheut van de Bodhi-boom, waaronder Boeddha de verlichting ontving en de reuzengrote dagoba’s, tempel- en paleizenruïnes.

Dag 5

Uitstap naar Sigiriya en Polonnaruwa (o-a)

In de voormiddag bezoek aan de legendarische rots van Sigiriya, een buitengewone
monoliet die tot 200m boven de jungle uittorent en die men moet beklimmen om de
ruïnes van een legendarisch paleis te bereiken. Halverwege de beklimming van deze
rotswand ontdekt u de beroemde fresco’s van de 21 sierlijke jonge vrouwen. In de namiddag bezoek aan Polonnaruwa waar de Sinhala koningen hun hoofdstad hadden. Een
enorm complex met tempels, paleizen, huizen,... die door de jaren heen één is geworden
met de natuur.

Dag 6

Habarana of Giritale - Kandy (o-a)

Rit langs een schilderachtige weg naar Kandy met onderweg bezoek aan de kruidentuin
te Matale. Aankomst te Kandy, oude hoofdstad van Sri Lanka en erkend door de Unesco
als cultureel Werelderfgoed. Installatie in uw hotel Queens*** of Randholee****. Tegen
de avond bezoekt u de Sri Dalada Maligawa, beter gekend als de Tempel van de Tand.
In deze tempel is er elke avond een ritueel rond de tand van Boeddha die als relikwie in
een gouden stulp bewaard wordt. Met veel muziek en tromgeroffel wordt de stulp elke
avond even zichtbaar gemaakt voor het publiek. Terugkeer naar het hotel per Tuk Tuk.

Dag 7

Sri Lanka

Klassiek Ceylon.
14-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Doha - Colombo

Dag 2

Colombo (a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Qatar Airways vlucht naar Colombo, via Doha.
Aankomst te Colombo. Onthaal door de correspondent en transfer naar uw hotel. Installatie in hotel Mirage***+ of Ramada****. In de namiddag stadsbezoek inclusief een
bezoek aan de Gangarama tempel.

Dag 3

Colombo - Habarana of Giritale (o-a)

Start van uw rondreis. Onderweg bezoek aan Dambulla, de beroemde tempels die uit
de rots gehouwen werden en die 150 Boeddha’s herbergen waaronder een zeer mooie
liggende Boeddha van 15m. Installatie in uw hotel Oak Ray Elephant Lake*** (Habarana)
of Deer Park**** (Giritale). Rest van de middag is vrij.

Dag 4

Uitstap naar Mihintale en Anuradhapura (o-a)

In de voormiddag bezoek aan Mihintale, waar de monnik Mahinda voor het eerst het
boeddhisme predikte op het eiland en de toenmalige koning bekeerde. Bezoek aan
de kloosterruïnes en een stevige klim naar de tempel op de heuveltop, vanwaar u een
o= ontbijt a= avondmaal

Kandy - Pinnawela - Peradeniya - Kandy (o-a)

Vertrek naar het opvangcentrum voor jonge olifantjes te Pinnawela waar de grootste
troep olifanten ter wereld leeft. Hier ziet u hoe babyolifanten worden gevoederd en
hoe ze in de rivier baden. In de namiddag bezoek aan de prachtige botanische tuin
van Peradeniya met zijn unieke verzameling tropische bomen, kruiden en orchideeën.
’s Avonds in Kandy is er een spectaculaire culturele show. U geniet er van een typische
dansvoorstelling met muziek, gemaskerde dansers en vuurspuwers.

Dag 8

Kandy - Nuwara Eliya (o-a)

Dag 9

Nuwara Eliya - Tissamaharama of Yala National Park (o-a)

Vertrek langs de theeroute naar Nuwara Eliya, een oud koloniaal bergoord met een heerlijk Britse sfeer. Onderweg bezoek aan een theeplantage en -fabriek. Bij aankomst installatie in hotel Glenfall Reach*** of Grand****. In de namiddag verkenning van het stadje.
Tocht naar Tissamaharama en installatie in hotel Chaarya Resort*** of naar Yala en installatie in hotel Cinnamon Wild****. In de namiddag jeepsafari in de ongerepte wildernis
van het Yala National Park. Het reservaat bestaat voornamelijk uit savanne en rots vlaktes
en wordt omzoomd door de oceaan. U kunt er olifanten, duizenden apen en makaken,
buffels, herten, pauwen en een onnoemelijk groot aantal vogelsoorten zien.

Dag 10 Tissamaharama of Yala National Park - Ahungalla of Galle (o-a)
Vertrek naar de prachtige kust van de Indische Oceaan met onderweg bezoek aan het
charmante stadje Galle, een vroegere koloniale haven beschut door omwallingen en in
zijn geheel geklasseerd als werelderfgoed door de Unesco. In de namiddag installatie
in hotel Heritance Ahungalla****+ (Ahungalla) of Amari Galle***** (Galle).

Dag 11 en 12 Ahungalle of Galle (o-a)
Vrije dagen.

Dag 13 Ahungalla of Galle - Colombo - Doha (o)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van Colombo voor de terugvlucht.

Dag 14 Doha - Brussel
Aansluiting naar Zaventem.

Sigiriya
Dambulla

Polonnaruwa

Pinnawela
Kandy
Peradeniya
Colombo

Nuwara Eliya

Kalutara
Beruwela
Ahungalla
Galle

Praktisch

Yala
Tissamaharama

vanaf € 2.350

INDIVIDUELE RONDREIS

14 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: woe-, vrij- en zondag (andere dagen op aanvraag)
Op basis van 3* hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-15/12/19
€ 2.495		
€ 2.350
16/12/19-10/01/20		op aanvraag			
11/01/20-20/04/20
€ 2.740		
€ 2.525
21/04/20-24/06/20
€ 2.495		
€ 2.350
25/06/20-31/08/20
€ 2.885		
€ 2.695
01/09/20-31/10/20
€ 2.495		
€ 2.350
• Single supplement: € 635
• Supplement Franstalige gids: € 790/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van 4* hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
€ 2.695		
€ 2.495
01/11/19-15/12/19
16/12/19-10/01/20		op aanvraag			
11/01/20-20/04/20
€ 2.895		
€ 2.730
21/04/20-24/06/20
€ 2.695		
€ 2.495
25/06/20-31/08/20
€ 3.140		
€ 2.975
01/09/20-31/10/20
€ 2.695		
€ 2.495
• Single supplement: € 880
• Supplement Franstalige gids: € 870/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Qatar Airways (N-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende gids/chauffeur
(Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
VERVOLG DEZE RONDREIS
MET EEN VERLENGING OP DE MALEDIVEN (P. 23).
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Sri Lanka

Complete rondreis: mix van cultuur, natuur en strand. 15-daagse individuele rondreis met chauffeur.
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Dag 1

Brussel - Doha - Colombo

Dag 2

Colombo (a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Qatar Airways vlucht naar Colombo via Doha.

Dag 8

Kandy (o-a)

Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Mirage***. Stadsrondrit inclusief een bezoek aan de Gangarama tempel. Terugkeer naar uw hotel en vrije tijd.

In de voormiddag bezoek aan de Koninklijke Botanische Tuinen van Peradeniya, niet
ver van Kandy. Ze zijn bekend voor de uitzonderlijke collectie van 300 variëteiten van
orchideeën, diverse kruiden en geneeskrachtige planten, het herbarium en de bijzondere
variëteiten van palmbomen. Vrije namiddag. U kunt er heerlijk wandelen rond het meer
of gezellig winkelen in de kleine straatjes rondom de tempel.

Dag 3

Dag 9

Colombo - Anuradhapura (o-a)

Na het ontbijt bezoek aan een vissersdorp en rit naar Anuradhapura. Bij aankomst installatie in hotel The Lakeside at Nuwarawewa***. In de namiddag bezoek aan Mihintale,
waar de monnik Mahinda voor het eerst het boeddhisme predikte op het eiland en de
toenmalige koning bekeerde. Bezoek aan de kloosterruïnes en een stevige klim naar de
tempel op de heuveltop met een prachtig uitzicht.

Dag 4

Anuradhapura - Polonnaruwa - Sigiriya (o-a)

Na het ontbijt, uitgebreid bezoek aan de eerste hoofdstad van Sri Lanka van de 4de tot
de 11de eeuw. De stad was in die tijd een van de belangrijkste en stabielste politieke
centra van Zuidelijk Azië. Met de Koninklijke tuinen, het paleis Mahasena en de prachtige
tempels met enorme koepels is Anuradhapura net een groot openluchtmuseum dat een
oppervlakte van bijna 40km² beslaat. In de namiddag bezoek aan Polonnaruwa, de tweede voormalige hoofdstad van Sri Lanka gedurende de 10e tot de 12e eeuw, als opvolger
van Anuradhapura. De stad werd gebouwd rondom een aantal gigantisch aangelegde
meren en na een schitterende start werd ze in de 12e eeuw na buitenlandse invasies geplunderd en verlaten. De jungle deed zijn werk en beschermde een aantal monumenten.
Het is een van de best bewaarde archeologische sites in Azië en bevat een groot aantal
goed bewaarde paleizen, tempels, kloosters en dagoben. De Gal Vihara is een van de best
bewaarde. Aankomst te Sigiriya en installatie in hotel Saunter Paradise***.

Dag 5

Sigiriya (o-a)

Bezoek aan de “Leeuwenburcht” van Sigiriya, een 200 meter hoge gigantische rots die
midden in een vlak landschap uit de aarde oprijst. Ze werd in de 5e eeuw gebruikt als
verdediging door op de top een citadel en beneden rond de rots een ommuurde stad
met paleis, lusthoven, tuinen en waterbekkens te bouwen. Verder zijn er de 5e eeuwse
wereldberoemde licht erotische fresco’s van sierlijke vrouwen, aangebracht op de wanden van een galerij in de rots, hoog boven de grond. Boven op de rots, te bereiken via een
trappenstelsel langs de wanden, hebt u een absoluut enig zicht op de groene omgeving,
in welke richting u ook kijkt. Terugkeer naar uw hotel en vrije namiddag.

Kandy - Nuwara Eliya (o-a)

Na het ontbijt, vertrek naar het station voor de trein naar Nanuoya. Vandaag maken we
een leuke treinrit. De trein rijdt vrij langzaam en baant zijn weg door tunnels in de groene
heuvels en er zijn prachtige uitzichten op theeplantages. Onderweg zien we vaak theeplukkers aan het werk. Bij aankomst in het station staat de chauffeur u op te wachten en
gaat het verder per wagen naar Nuwara Eliya, centrum van de theeproductie waarmee
Sri Lanka een wereldreputatie heeft verworven, dankzij de Engelsen. Ceylon Tea! Bij aankomst installatie in hotel Glenfalle Reach***. In de namiddag bezoek aan een theeplantage en -fabriek met rondleiding en informatie over het proces van het plukken, drogen,
selecteren, conditioneren en verpakken.

Dag 10 Nuwara Eliya - Ella (o-a)

Na het ontbijt rit naar Dambatenna. Vanaf hier gaat de rit verder pet tuktuk tussen de
theeplantages naar Lipton’s Seat (1.970 m). Dit is de plek waar Sir Thomas Lipton in 1890
het eerste theezaadje plantte. Eenmaal boven kunt u genieten van een fenomenaal uitzicht over de theeplantages en lager gelegen heuvels en bergen. De afdaling gebeurt
te voet (+/- 3u). langsheen de theeplantages. Doorrit naar Ella en installatie in hotel Ella
Mount Heaven***.

Hiriwadunna
Sigiriya
Dambulla

Pinnawela
Peradeniya
Colombo
Kalutara

Polonnaruwa

Digana
Kandy
Nuwara Eliya
Ella
Udawalawa

Galle

Praktisch

vanaf € 2.170

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke vrijdag (andere dagen op aanvraag)

Dag 12 Ella - Udawalawa (o-a)

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-16/12/19
€ 2.560		
€ 2.350
17/12/19-09/01/20 		 op aanvraag			
10/01/20-29/02/20
€ 2.620 		
€ 2.395
01/03/20-30/04/20
€ 2.560		
€ 2.350
01/05/20-24/06/20
€ 2.375		
€ 2.170
25/06/20-31/08/20
€ 2.780		
€ 2.560
01/09/20-31/10/20
€ 2.560		
€ 2.350
• Single supplement: € 475
• Supplement Franstalige gids: € 1.090/dossier
• Minimum 2 deelnemers

’s Morgens vroeg begint u aan de klim naar Little Adams Peak (1.140 m), het kleine broertje van Adam’s Peak. Een wandeling van ongeveer 2 uur langs theevelden, afgelegen
dorpjes, treinbruggen en watervallen. Voor het steilere gedeelte is een trap aangelegd,
waardoor u eenvoudig naar de top kunt. Verder kunt u nog een bezoek brengen aan de
Nine Arches Bridge. Het is de ideale plaats om de Sri Lankaanse treinen te fotograferen.
De brug werd in de koloniale periode gebouwd door de Engelsen, toentertijd was het
een bijzonder bouwwerk. Hij is volledig gebouwd van bakstenen, cement en massieve
stenen, dus zonder het gebruik van staal. Rest van de dag is vrij.

Sigiriya - Dambulla - Digana (o-a)

Na het ontbijt bezoek aan de indrukwekkende grottentempel in Dambulla. Dit complex
van bijna 2.000 jaar oud is zeer goed bewaard gebleven. Momenteel ziet u er nog steeds
originele wandschilderingen en honderden Boeddha’s. Hierna rit naar Digana gelegen
in de prachtige natuur rond Kandy. Onderweg maakt u een stop bij een kruidentuin in
Matale. Hier leert u alles over de specerijen die in de lokale keuken erg belangrijk zijn. Bij
aankomst installatie in Oruthota Chalet** gelegen in een rustige omgeving. Rest van de
middag is vrij.

Na het ontbijt vertrek naar Udawalawa. Bij aankomst bezoek aan het Elephant Transit
home. Hier worden jonge olifanten opgevangen die in de jungle werden gevonden.
Vanop afstand kunt u zien hoe de jonge dieren gevoederd worden. Tweemaal daags
komen de olifanten naar de voederplaats toe om gulzig hun melk naar binnen te werken.
Het doel is om jonge weesolifanten opnieuw voor te bereiden op het leven in het wild.
Tijdens de jeepsafari in het nationale park heeft u grote kans om olifanten te spotten.
Door de lage vegetatie laten olifanten zich makkelijker zien. U ziet er ook veel andere
beesten zoals pauwen, krokodillen, apen en herten en dan zijn er ook nog de talloze
vogelsoorten die het park rijk is. Installatie in Athgira River Camp***.

Dag 7

Digana - Kandy (o-a)

Dag 13 Udawalawa - Galle - Kalutara (o-a)

Rit naar Galle. Bezoek aan het charmante stadje, een vroegere koloniale haven beschut
door omwallingen en in zijn geheel geklasseerd als werelderfgoed door de Unesco. Rit
naar Kalutara en installatie in hotel Tangerine beach***+. Vrije tijd aan het strand.

Dag 14 Kalutara - Colombo - Doha (o)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van Colombo voor de vlucht naar Doha.

Dag 15 Doha - Brussel
Aansluiting naar Zaventem.

o= ontbijt a= avondmaal

Mihintale

Dag 11 Ella (o-a)

Dag 6

Verkenning van het Knuckles gebergte, ook wel Misty Mountains, genoemd. Knuckles komt van de vorm van de berg, het is net een vuist met knokkels. Samen met een
lokale gids maakt u een trekking langs dorpen, plantages, rijstvelden, watervallen,... In
de namiddag rit naar Kandy. Bij aankomst installatie in hotel Suisse***. Het hoogtepunt
van de avond is het bijwonen van de ceremonie in de Tempel van de Tand, dit heiligdom
bewaart het belangrijkste religieuze relikwie van het eiland, nl. de heilige tand van Boeddha. Pelgrims offeren lotusbloemen en willen een glimp opvangen van het relikwie dat
slechts kort wordt getoond: een intrigerend religieus gebeuren.

Anuradhapura

Inbegrepen
- Vluchten met Qatar Airways (N-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 12 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende gids/chauffeur
(Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
VERVOLG DEZE RONDREIS
MET EEN VERLENGING OP DE MALEDIVEN (P. 23)
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bezoek aan het olifantenweeshuis te Pinnawela. Deze unieke verblijfplaats voor olifanten herbergt olifanten die verlaten of gewond zijn. Daar ziet u hoe olifanten worden gevoederd en hoe ze in de rivier baden. Aankomst te Kandy en installatie in hotel Amaya
Hills****. Vrije namiddag. ’s Avonds bezoekt u de Sri Dalada Maligawa, beter gekend als de
Tempel van de Tand. In deze tempel is er elke avond een ritueel rond de tand van Boeddha die als relikwie in een gouden stulp bewaard wordt. Met veel muziek en tromgeroffel
wordt de stulp elke avond even zichtbaar gemaakt voor het publiek. Daarna is er een
spectaculaire culturele show. U geniet er van een typische dansvoorstelling met muziek,
gemaskerde dansers en vuurspuwers.

Dag 3

Kandy - Theeplantages - Kandy (o-a)

Dag 4

Kandy - Dambulla (o-a)

Na het ontbijt rijdt u naar Ramboda. Een mooie rit door de theeplantages voor het bezoek aan een theeplantage- en fabriek. In de namiddag stadsrondrit en bezoek aan de
prachtige botanische tuin van Peradaniya met zijn unieke verzameling tropische bomen,
kruiden en orchideeën.

Sri Lanka

en haar oostkust.
11-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Na het ontbijt vertrekt u naar Dambulla. Onderweg bezoek aan een kruidentuin met uitleg over kruiden om te koken en als medicijn, over thee en cacao, over Ayurveda kruiden
en vele andere toepassingen. Hierna bezoek aan de indrukwekkende grottentempel in
Dambulla. Dit complex van bijna 2.000 jaar oud is zeer goed bewaard gebleven.
Momenteel ziet u er nog steeds originele wandschilderingen en honderden Boeddha’s.
Bij aankomst, installatie in hotel Amaya Lake****+.

Dag 5

Uitstap naar Sigiriya (o-a)

Dag 6

Dambulla - Polonnaruwa - Passikudah (o-a)

Na het ontbijt bezoek aan de Sigiriya rots. Deze oninneembare vesting was gebouwd
boven op de rots. De moedigen klimmen tot helemaal boven via trappen langs de mooie
rotsschilderingen en hebben daar een prachtig uitzicht over de steek. Vrije namiddag.
Na het ontbijt eerst nog een bezoek aan Polonnaruwa waar de Sinhala koningen hun
hoofdstad hadden. Een enorm complex met tempels, paleizen, huizen,... die door de
jaren heen één is geworden met de natuur. Daarna verder naar Passikudah gelegen aan
de Oostelijke kant van het eiland. Installatie in hotel Amaya Beach*****.

Dag 7 en 8 Passikudah (o-a)

Vrije dagen aan het strand. Hier kunt u genieten van één van de mooiste ongerepte witte
zandstranden. Deze kant van het eiland is gekend omwille van zijn kalme en ondiepe
wateren. De buitenste baai heeft een uitgebreid koraalrif.

Dag 9
		

Passikudah - Anuradhapura - Wilpattu National Park Anuradhapura (o-a)

Na het ontbijt rit naar Anuradhapura. Bij aankomst installatie in hotel Palm Garden Village***+. In de namiddag jeepsafari in het Wilpattu National park, het grootste wildpark
van Sri Lanka. U kunt er luipaarden, waterbuffels, olifanten en talrijke andere dieren bewonderen.

Dag 10 Anuradhapura - Colombo - Doha (o)

Dag 1

Brussel - Colombo

Dag 2

Colombo - Pinnawela - Kandy (a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Qatar Airways vlucht naar Colombo, via Doha.
Aankomst te Colombo. U vertrekt onmiddellijk naar Kandy met onderweg al een eerste
22

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

In de voormiddag bezoek aan Anuradhapura, de 1ste hoofdstad en ongetwijfeld de
grootste stad van het oude Ceylon. We bezoeken er onder meer de Bo-boom, een scheut
van de Bodhi-boom, waaronder Boeddha de verlichting ontving en de reuzengrote
dagoba’s, tempel- en paleizenruïnes. In de namiddag rit naar de luchthaven van Colombo
voor de terugvlucht naar Doha.

Wilpattu
National Park
Anuradhapura
Giritale
Dambulla

Polonnaruwa
Passikudah

Sigiriya

Pinnawela
Kandy
Ramboda
Colombo

Praktisch

vanaf € 1.980

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: maandag en woensdag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-16/12/19
€ 2.340		
€ 2.150
17/12/19-09/01/20		op aanvraag			
10/01/20-31/01/20
€ 2.295		
€ 2.180
01/02/20-29/02/20
€ 2.420		
€ 2.240
01/03/20-30/04/20
€ 2.340		
€ 2.150
01/05/20-30/06/20
€ 2.180		
€ 1.980
01/07/20-31/08/20
€ 2.780		
€ 2.590
01/09/20-31/10/20
€ 2.340		
€ 2.150
• Single supplement: € 820
• Supplement Franstalige gids: € 710/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Qatar Airways (N-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engelssprekende gids/chauffeur
(Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Dag 11 Doha - Brussel
Aansluiting naar Zaventem.

VERVOLG DEZE RONDREIS
MET EEN VERLENGING OP DE MALEDIVEN (P. 23)

MALEDIVEN VERLENGINGEN
Dag 1

Colombo - Male

Transfer naar de luchthaven van Colombo voor de internationale vlucht naar Male. Bij
aankomst, onthaal door de correspondent en transfer naar het door u gekozen eiland.

Dag 2-4 Male
Vrij verblijf.

Dag 5

Male - Doha

Dag 6

Doha - Brussel

Vrije dag. ’s Avonds transfer naar de luchthaven van Male voor de terugvlucht naar Doha.
Doorverbinding naar Brussel.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

6 dagen/4 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 deelnemers

Adaaran Select, Hudhuranfushi**** (beach villa)
All In
PRIJS
SINGLE SUPPL.
Verblijf tussen
01/11/19-20/12/19
€ 1.645		
€ 820
21/12/19-10/01/20		 op aanvraag		
11/01/20-31/03/20
€ 2.040		
€ 1.090
01/04/20-30/04/20
€ 1.855		
€ 960
01/05/20-31/07/20
€ 1.490		
€ 690
01/09/20-31/10/20
€ 1.540		
€ 750
Adaaran Prestige Vadoo (sunrise watervilla)
All In
PRIJS
SINGLE SUPPL.
Verblijf tussen
01/11/19-20/12/19
€ 3.400		
€ 2.670
21/12/19-10/01/20		 op aanvraag			
11/01/20-31/03/20
€ 3.680		
€ 2.950
01/04/20-30/04/20
€ 3.270		
€ 2.515
01/05/20-31/07/20
€ 3.040		
€ 2.280
01/08/20-31/08/20
€ 3.340		
€ 2.585
01/09/20-31/10/20
€ 3.250		
€ 2.495
Inbegrepen
- Vlucht Colombo/Male met SriLankan Airlines.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Transfer Male/hotel/Male per speedboot.
- 4 overnachtingen in het gekozen hotel op basis van All In.

ADAARAN SELECT - HUDHURANFUSHI****

Ligging: gelegen op het eiland Hudhuranfushi in het Noordelijke Malé-atol en bereikbaar in 30
minuten per speedboot vanaf de luchthaven.
Logies: 137 beach en ocean villas die allen beschikken over individuele airconditioning, tv, koffie- en
theefaciliteiten, minibar (betalend), badkamer met bad/douche, haardroger,...
Maaltijden: 2 restaurants: de Banyan (hoofdrestaurant) en de Sunset (à la carte). Er zijn verschillende
bars waaronder de Sunset bar waar u kunt genieten van een cocktail bij zonsondergang.
Faciliteiten: zoetwaterzwembad, kinderbad, gratis ligstoelen en handdoeken aan het strand en
het zwembad, talrijke watersportmogelijkheden, fitness, sauna, squash, tennis, excursiemogelijkheden,...
All In: ontbijt, middagmaal en avondmaal in het hoofdrestaurant, snacks tussen 10u30 en 11u30
en tussen 23u00 en 24u00 in de Hiyala bar, lokale alcoholische dranken tussen 10u00 en 24u00 in
de Hiyala bar en tussen 11u00 en 18u00 in de Beach en Lohis bar. Tennis en squash tijdens de dag,
badminton, tafeltennis, biljart en beach volleybal.

ADAARAN PRESTIGE - VADOO*****

Ligging: gelegen in het Zuidelijke Malé-atol en bereikbaar in 15 minuten per speedboot vanaf de
luchthaven.
Logies: 50 luxueuze watervilla’s voorzien van een balkon, individuele airconditioning, minibar,
koffie- en theefaciliteiten, LCD-tv met een dvd-speler, safe, badkamer met een glazen vloer zodat u
het onderwaterleven kunt bewonderen, jacuzzi, badjassen, haardroger,...
Maaltijden: 2 restaurants en 2 bars. 24u butler service.
Faciliteiten: buitenzwembad, spabehandelingen in uw eigen villa, tafeltennis, vissen, snorkelen,
fitness, diverse watersporten,...
All In: ontbijt, middagmaal en avondmaal in het hoofdrestaurant en lokale alcoholische dranken
tussen 10u00 en 24u00 in het hoofdrestaurant en bar.

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Vertrektaks ($ 25 - onder voorbehoud van wijziging).

www.imaginetravel.be
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Beijing
Pingyao
Xian

Longji
Guilin

China

Schetsen van China.
14-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Peking

Dag 2

Peking (m-a)

Dag 3

Peking (o-m)

Dag 4

Peking - Pingyao (o-m)

Dag 5

Pingyao - Xian (o-m)

Dag 6

Xian - Guilin (o-m)

Suzhou

Shanghai

Yangshuo

Vertrek vanuit Zaventem met de rechtstreekse Hainan Airlines vlucht naar Peking.
Aankomst in Peking. Onthaal en transfer naar hotel Sofu**** of hotel The Regent*****.
Indien de kamer nog niet beschikbaar is, start u de bezoeken met een verkenningstocht
per rickshaw door de eeuwenoude wijken van de Hutongs om een kijkje te nemen in
een gemeenschapsleven dat snel aan het verdwijnen is. Vlakbij woont u een korte maar
hevige drumdemonstratie bij in de trommeltoren. Dumpling lunch bij een lokale familie. Daarna bezoek aan het Zomerpaleis, omringd door een aantal parken met vijvers en
meren. Boottocht op het Kunmingmeer. Op de terugweg een korte fotostop aan het
Olympisch park (OS van 2008) met het ‘Bird’s Nest’ en de ‘Watercube’. Welkomstdiner:
Beijing Duck.
Dagexcursie naar de Chinese muur (ruim 6000 km lang) bij het stukje ‘wild wall’ bij
Badaling. Daar heerst nog een authentieke sfeer zonder veel toeristen en souvenirverkopers. U kunt een wandeling maken op de muur of nog een bezoek brengen aan een
gerestaureerd deel van de muur. Lunch bij de muur. Daarna ontdekking van de imposante Tempel van de Hemel. ’s Avonds Kung Fu show.
In de voormiddag bezoek aan het Tiananmenplein en de Verboden Stad, het centrum
van de Chinese beschaving, die meer dan 500 jaar lang de residentie van de keizers was.
Vanop de Kolenheuvel heeft u een uitzicht over de Verboden Stad. Lunch in een lokaal
restaurant. Daarna transfer naar het treinstation voor de rechtstreekse hogesnelheidstrein
naar Pingyao en vervolgens transfer naar het hotel (zonder gids). Intrek in hotel Yuchengyuan (guesthouse) of hotel Yunjingcheng Folk (eenvoudige accommodatie).
Vrije voormiddag in deze mooie historische stad waarvan de middeleeuwse stadsmuren met houten poorten en gietijzeren kanonnen ter bescherming nog geheel intact en compleet zijn. Hoge snelheidstrein naar Xian, hoofdstad onder vele dynastieën,
gelegen in het bekken van de Gele stroom en beschouwd als de wieg van de Chinese
beschaving. Onthaal en transfer naar het hotel Novotel SCPG**** of hotel Sofitel at Renmin Square*****.
In de voormiddag bezoek aan de Grote Moskee en de moslimwijk met zijn soeks. Daarna
transfer naar één van de hoogtepunten uit de Chinese cultuur: het grafmonument van
keizer Qin Shi Huang Di, waaruit 8000 levensgrote terracotta krijgers werden opgegraven. Lunch tijdens de bezoeken. Daarna transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Guilin. Aankomst en intrek in het hotel Guilin Bravo**** of het hotel
Shangri-La*****.
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Dag 7

Guilin - Congjiang - Sanjiang (o-m)

’s Morgens vertrekt u met de hoge snelheidstrein naar Congjiang. U ontdekt er het
plattelandsleven door een bezoek te brengen aan de nog authentieke dorpjes Miao en
Zhaoxing waarvan een groot deel van de bevolking tot de Dong behoort. Zhaoxing is
een prachtig voorbeeld van een traditioneel Dong-dorp met een prachtig plein, veel
traditionele houten huizen en maar liefst 5 trommeltorens. Daarna verder per trein naar
Sanjiang. Intrek in het hotel Sanjiang Jolie Vue Boutique****.

Dag 8

Sanjiang - Longji (o-m)

In de ochtend bezoek aan het dorp, waar u de dorpelingen te zien krijgt bij het uitoefenen van hun Tai Chi. Lunch in een lokaal restaurant en daarna transfer naar Longji, de
beroemde terrasvormige rijstvelden in de door Yao en Zhuang bewoonde valleien. Intrek
in het hotel Ping An**** of Li An Lodge*****.

Dag 9

Longji - Yangshuo (o-m)

Na het ontbijt geniet u al wandelend van het uitzonderlijke landschap en de rijstvelden
die door eeuwenlang handwerk en landbouwkundige intelligentie werden aangelegd
op steile heuvels. Transfer naar Yangshuo, gekenmerkt door een landschap van heuvels
die gevormd zijn door het oplossen van kalksteen in water. Onderweg bezoek aan een
thee plantage en de Fobo berg. Aankomst in de namiddag en intrek in het hotel Ruihua
Courtyard**** of hotel Yangshuo resort*****.
Optioneel: € 55 p.p. Klank- en lichtshow op en rond het water van de Li-rivier van de
beroemde filmregisseur Zhang Yimou (Olympische Spelen 2008).

Dag 10 Yangshuo (o-m)

Na het ontbijt transfer naar de Xianggong berg voor een prachtig uitzicht over de omgeving en vervolgens trekking (2u) naar Xingping. Na de lunch bezoek aan het oude
stadsgedeelte. In de namiddag tocht per bamboevlot. Daarna verder per wagen naar het
oude centrum van Fuli. Transfer terug naar Yangshuo voor overnachting.

Dag 11 Yangshuo - Guilin - Shanghai - Suzhou (o-m)

In de voormiddag fietstocht in de omgeving van Yangshuo. U stopt aan de rijstvelden,
wandelt door oude boerendorpjes en maakt zo kennis met het echte China. Lunch in een
lokaal restaurant en transfer naar de luchthaven van Guilin voor de binnenlandse vlucht
naar Shanghai. Bij aankomst, onthaal en transfer naar Suzhou, bekend om zijn talrijke
kanaaltjes, bruggen en klassieke tuinen met sprookjesachtige namen. Intrek in het hotel
Garden**** (Nan Yuan) of het hotel Pan Pacific*****.

Dag 12 Suzhou - Tongli - Shanghai (o-m)

In de voormiddag bezoek aan de ‘tuin van het Koppel’, de ’tuin van de Meester der Visnetten’, de kleinste tuin van de stad en vervolgens boottocht op de kleine kanalen. Daarna
wandelt u langs de kanalen over Pingyiang Road. Lunch in een lokaal restaurant en daarna verder naar Shanghai via Tongli, ‘het Venetië van het oosten’. Bezoek aan het pittoreske
stadje. Bij aankomst in Shanghai, intrek in het hotel Narada Boutique Shanghai Hongkou**** of hotel Fairmont Peace*****. ’s Avonds wordt u getrakteerd op een sensationeel
acrobatiespektakel in het Circus van Shanghai. (Shangcheng theater).

Dag 13 Shanghai (o-m)

In de voormiddag bezoek aan de Jade Boeddha tempel en verkenning van de oude stad
met zijn kleurrijke winkeltjes. Na de lunch bezoek aan het Urban Planning Exhibition
Center. Dit multifunctionele center is ingericht rond de thema’s: stad, mens, omgeving
en ontwikkeling. Het museum van Stadsplanning laat foto’s uit het verleden zien, uiteenzettingen over hoe de stad veranderd is, plannen voor satellietsteden,... Modernere en
vooruitstrevende plannen zal u niet gauw elders tegenkomen. Daarna wandeling op de
Bund en boottocht op de Huang Pu rivier voor een mooi zicht op de skyline. ’s Avonds
transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht naar Brussel.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Dag 14 Shanghai - Brussel

Praktisch

Extensie tijdens het programma:

14 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dinsdag, donderdag en zaterdag

Terugvlucht naar Zaventem.

Tibetaanse sfeer niet ver van Peking
Dag 1
		

Peking - Jinshanling - Chengde (m)
(= dag 3 van het programma)

Dag 2

Chengde - Peking (o-m)

Dag 3
		

Peking - Pingyao (o-m)
(= dag 4 van het programma)

Na het ontbijt, transfer naar Chengde ‘Klein Tibet’, het toevluchtsoord van keizers uit de
vroegere Qing dynastie die binnen de ommuurde stad pagodes en paleizen lieten optrekken. Chengde was tot 150 jaar geleden ook het bekendste vormingscentrum van
Tibetaanse monniken buiten Tibet. Onderweg bezoek aan de Grote Muur ter hoogte van
Jinshanling, een goed geconserveerde sectie met magnifieke uitzichten. Bij aankomst
intrek in het hotel Ziyu International Holiday****.
’s Morgens bezoek aan Puning Si, gekend voor zijn 22m hoog Boeddha beeld en de
buitentempels van de ‘Little Putuo Zongcheng’. Na het middagmaal terug naar Peking.
Ontdekking van de imposante Tempel van de Hemel. ’s Avonds Kung Fu show en daarna
wandeling langsheen de beroemde ‘Food Market’.

vanaf € 4.050

INDIVIDUELE RONDREIS

Op basis van 4* hotels en charme hotels
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 4.180		
€ 750
01/11/19-15/12/19
16/12/19-31/12/19 		 op aanvraag			
01/01/20-15/03/20
€ 4.180		
€ 750
16/03/20-30/04/20
€ 4.490		
€ 750
01/05/20-18/06/20
€ 4.050		
€ 750
19/06/20-31/07/20
€ 4.350		
€ 750
01/08/20-31/10/20
€ 4.490		
€ 750
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van 5* hotels en charme hotels
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-15/12/19
€ 5.160		
€ 1.540
16/12/19-31/12/19 		 op aanvraag			
01/01/20-15/03/20
€ 5.160		
€ 1.540
16/03/20-30/04/20
€ 5.470		
€ 1.540
01/05/20-18/06/20
€ 5.090		
€ 1.540
19/06/20-31/07/20
€ 5.335		
€ 1.560
01/08/20-31/10/20
€ 5.470		
€ 1.540
• Minimum 2 deelnemers

VERLENGING

TIBETAANSE SFEER NIET VER VAN PEKING
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-31/10/20
€ 545
€ 75
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Lijnvlucht met Hainan Airlines (E-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Binnenlandse vluchten Xian/Guilin/Shanghai.
- Hogesnelheidstrein: Peking - Pingyao - Xian.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens programma.
- Bij de inbegrepen maaltijden is 1 drankje voorzien
(frisdrank, water of lokaal bier).
- Engels- of Franssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Tocht per bamboevlot in Yangshuo is niet mogelijk
voor klanten jonger dan 7 jaar en ouder dan 70 jaar.
- Vertrek enkel de zaterdag mogelijk als de extensie
bijgeboekt wordt.
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be
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Authentic China

Tibet in combinatie met het karakteristieke zuiden. 16-daagse individuele rondreis met chauffeur.
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Beijing

Dag 1

Brussel - Peking

Dag 2

Peking (m)

Vertrek vanuit Zaventem met de rechtstreekse Hainan Airlines vlucht naar Peking.

bekijken. Daarna transfer naar Leshan voor het bezoek aan de Grote Boeddha, gehouwen
uit de rode bergsteen. Boottocht op de Minjian rivier om zo een volledig zicht te krijgen
van het beeld. Lunch onderweg in een lokaal restaurant.

Aankomst in Peking. Onthaal en onmiddellijk excursie naar de Chinese muur (ruim 6000
km lang) bij het stukje ‘wild wall’ bij Badaling. Daar heerst nog een authentieke sfeer
zonder veel toeristen en souvenirverkopers. U kunt een wandeling maken op de muur
of nog een bezoek brengen aan een gerestaureerd deel van de muur. Lunch bij de
muur. Daarna terug naar de luchthaven van Peking en intrek in het hotel CITIC Beijing
Airport****.

Dag 11 Chengdu - Zhangjiajie (o-m)

Dag 3

Peking - Lhasa (o)

Dag 12 Zhangjiajie (o-m)

Dag 4

Lhasa (o-m)

’s Morgens vroeg shuttle bus naar de luchthaven (zonder gids) voor de vlucht naar Lhasa
in Tibet. Hoog in de Himalaya tref je er een gebied in volle verandering. Ondanks de grote
aanwezigheid van Chinezen proberen de Tibetanen hun oude tradities te bewaren. Bij
aankomst rond de middag, verwelkoming en transfer naar het hotel Shangbala****. Rest
van de dag acclimatisatie aan de hoogte.
In de voormiddag bezoek aan het Potala paleis, het bekende 17de eeuwse winterpaleis
van de Dalai Lama. Het telt 13 verdiepingen en is maar liefst 117m hoog. Na de lunch,
bezoek aan de Jokhang Tempel, een 1300 jaar oud schrijn met een gouden dak en één
van de heiligste plaatsen in Tibet.. Daarna wandeling door de kleurrijke Barkhor Straat
waar het Tibetaanse leven van alledag aan ons voorbijtrekt.

Dag 5

Lhasa (o-m)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Zhangjiajie. Het mooie
berglandschap van Zhangjiajie National Park in het noorden van de provincie Hunan,
is vooral bekend geworden nadat het landschap als decor heeft gediend voor de
Hollywood film Avatar. Bij aankomst, transfer naar Wulingyuan voor een boottocht op het
Baofeng meer. Overnachting in het hotel Qinghe Jinjiang International hotel****.
Volle dag bezoek aan de reusachtige en indrukwekkende bergen. Via een ingenieus
systeem van bergliften, shuttle busjes en prachtige bergpaden bezoekt u in het prachtige gebied rondom Yuanjiajie. Hier bezoekt u onder andere uitkijkpunten zoals het
romantisch klinkende “De Eerste Brug onder de Zon”. U wordt getrakteerd op panoramische vergezichten over de maagdelijke natuur van Wuling Mountains. Zover het oog rijkt
zijn er grillige rotspunten en diepe kloven.

Dag 13 Zhangjiajie - Shanghai (o-m)

Vandaag vertrek naar Down Town, waar u de snelste kabelbaan ter wereld naar de top
neemt en wandelt op de 999 trappen naar de Tianmen grot. Tegen de hoge bergwanden aan is er deels een glazen pad gemaakt, waarbij u letterlijk zeer bewust bent van
de enorme dieptes van de natuur om u heen. Daarna transfer naar de luchthaven voor
de binnenlandse vlucht naar Shanghai. Bij aankomst, onthaal en transfer naar het hotel
Narada Boutique Shanghai Hongkou****.

’s Morgens bezoek aan het grote boeddhistische klooster van Drepung, één van de grootste kloosters van de boeddhistische Gelukpa-sekte. Na de lunch gaat u naar Sera, de grote
rivaal van Drepung, eveneens gesticht in de 15de eeuw.

Dag 14 Shanghai (o)

Dag 6

Dag 15 Shanghai (o)

Lhasa - Tsedang (o-m)

Transfer naar Tsedang, gelegen op een hoogte van 3.415m. Bezoek aan het Samye klooster met zijn vallei: de wieg van de Tibetaanse beschaving. Dit is het eerste klooster van
Tibet en heeft de vorm van een Mandala. Lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag
bezoek aan het klooster van Yumbulakhang. Overnachting in Tsedang hotel****.

Dag 7

Tsedang - Gyantse (o-m)

Dag 8

Gyantse - Shigatse (o-m)

Vandaag bezoek aan het Zhatang klooster, het immense uitgestrekte en diepblauwe
Yamdrok Tsho-meer en de indrukwekkende Karuola gletsjer. Verder naar Gyantse en
overnachting in het hotel Yeti Gyantse***.
Gyantse is bekend om het Palchoe klooster en aan de Kumbum of stoepa ‘Met honderdduizend figuren’, een immense achthoekige stoepa gebouwd in de 12de eeuw, die 112
kapellen over verscheidene verdiepingen heeft, elk gewijd aan een welbepaalde godheid. Vertrek naar Shigatse, de 2de grootste stad in Tibet, dat op een hoogte van 3800m
ligt. Onderweg bezoek aan het klooster van Shalu en Tashihunpo. Intrek in het hotel Tashi
choeta****.

Dag 9

Shigatse - Lhasa - Chengdu (o-m)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar
Chengdu. Onderweg lunch in een lokaal restaurant. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar het hotel Xinliang****.

Dag 10 Chengdu (o-m)

In de voormiddag bezoek aan het Panda Base, het grootste reservaat ter wereld gericht
op het fokken van panda’s net buiten de stad. U kunt er de prachtige dieren van dichtbij
o= ontbijt m= middagmaal

Vrije dag in Shanghai.

Vrije dag in Shanghai tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 16 Shanghai - Brussel
Aankomst in Brussel.

Shigatse

Shanghai

Lhasa
Tsedang
Gyantse

Chengdu

Praktisch

Zhangjiajie

vanaf € 5.965

INDIVIDUELE RONDREIS

16 dagen/13 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dinsdag & zondag van april tot oktober
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/04/20-30/04/20
€6.090		
€ 680
01/05/20-18/06/20
€ 5.620		
€ 680
19/06/20-31/07/20
€ 5.965		
€ 680
01/08/20-31/10/20
€ 6.090		
€ 680
• Minimum 2 deelnemers
• Oktober onder voorbehoud
Inbegrepen
- Lijnvlucht met Hainan Airlines (E-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Binnenlandse vluchten Xian/Lhasa/Chengdu/Zhangjiajie/
Shanghai.
- 13 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens programma.
- Bij de inbegrepen maaltijden is 1 drankje voorzien
(frisdrank, water of lokaal bier).
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- U kiest voor een avontuurlijke reis, door een regio waar
vele omstandigheden (weer, klimaat, autopech,
gewijzigd vluchtschema, etc...) ervoor kunnen zorgen
dat we genoodzaakt zijn om de route te wijzigen.
- Op grote hoogte kan het koud zijn.
- De hotels in Tibet & Zhangjiajie zijn niet te vergelijken
met deze van hotels in Chinese grootsteden.
- Goede gezondheid is noodzakelijk.
- Tibet is aan te raden vanaf april tot en met 15 november.
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Dag 1

Brussel - Peking

Dag 2

Peking

Beijing

Rechtstreekse vlucht naar de Chinese hoofdstad Peking.
Aankomst in Peking. Onthaal en transfer naar het hotel Sofu****. (Check-in hotel vanaf
14u) Vrije dag.

Dag 3

Peking (o-m)

Dag 4

Peking (o-m)

Vandaag ontdekking van Peking in internationaal gezelschap. In de voormiddag bezoek
aan het Tiananmenplein. Het plein ontleent zijn naam aan de Poort van de Hemelse Vrede, die de toegang vormt tot de Verboden Stad. Het voormalige keizerlijk paleis was sinds
de 5de eeuw, en tijdens het bewind van de Yan, Ming en Qinqdynastiën, het politieke en
culturele machtscentrum van China. Middagmaal in het centrum. In de namiddag vertrek
naar het Beihai Royal Garden voor een wandeling door dit mooie park, stop in de Hutong
wijk. (riksja tocht ter plaatse te betalen). Terugkeer naar uw hotel per taxi.

China

In vogelvlucht.
11-daagse rondreis met excursies
in internationaal gezelschap.

Dagexcursie in internationaal gezelschap naar de Chinese muur (ruim 6000 km lang) bij
het stukje bij Mutianyu. (kabelbaan niet inbegrepen) Vanop de muur heeft u een adembenemend uitzicht. Lunch bij de muur en daarna terug naar het hotel.

Dag 5

Peking - Xian (o)

Dag 6

Xian (o-m)

Vrije dag tot aan de transfer naar het treinstation voor de nachttrein naar Xian. Overnachting aan boord van de trein in 1ste klasse (zachte slaapplaatsen).
’s Morgens aankomst te Xian, hoofdstad onder de vele dynastieën, gelegen in het bekken van de Gele Stroom en beschouwd als de wieg van de Chinese beschaving. Ontbijt
in Xian en daarna excursie naar één van de hoogtepunten van de Chinese cultuur: het
grafmonument van keizer Qin Shi Huang Di, waaruit 8000 levensgrote terracotta krijgers
werden opgegraven. Lunch in een lokaal restaurant en in de namiddag intrek in het hotel
Atour ****(Tang Paradise).

Dag 7

Xian - Shanghai (o)

Dag 8

Shanghai (o-a)

Vrije dag tot aan de transfer naar het treinstation voor de nachttrein naar Shanghai. Overnachting aan boord van de trein in 1ste klasse (zachte slaapplaatsen).
’s Morgens aankomst en transfer naar het hotel Narada boutique Shanghai Hongkou****.
Vrije voormiddag. ’s Middags vertrek in internationaal gezelschap naar het waterstadje
van Zhujiajiao. In de namiddag vertrek (in internationaal gezelschap / pick up 12.00) naar
het waterstadje van Zhujiajiao. Daarna terug naar Shanghai, bezoek aan het Shanghai Silk
Museum. Na het avondmaal maakt u een cruise op de Huangpu rivier om de skyline van
Shanghai te zien en te fotograferen.

Dag 9

Shanghai (o-m)

Verdere verkenning van de gigantische metropool in internationaal gezelschap: bezoek
aan de oude stad met zijn kleurrijke winkeltjes en de tuin van mandarijn Yu. Vervolgens
maakt u een wandeling op de Bund. Verder naar o.a. People Square, Shanghai Museum,...
en ontdekking van de Franse concessie.

Dag 10 Shanghai (o)

Vrije dag in Shanghai. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar
Brussel.

Dag 11 Shanghai - Brussel
Rechtstreekse vlucht.
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Xian
Shanghai

Praktisch

vanaf € 1.995

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dinsdag
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-15/12/19
€ 2.095		
€ 445
16/12/19-31/12/20 		 op aanvraag			
01/01/20-15/03/20
€ 2.095		
€ 445
16/03/20-30/04/20
€ 2.430		
€ 445
01/05/20-18/06/20
€ 1.995		
€ 445
19/06/20-31/07/20
€ 2.285		
€ 445
01/08/20-31/10/20
€ 2.430		
€ 445
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Hainan Airlines.
- Taks en fuel.
- 6 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- 2 overnachtingen op de nachttrein van
Peking-Xian-Shanghai in 1ste klasse. (zachte slaapplaatsen).
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma op basis van internationaal gezelschap.
- Excursie terracottaleger in Xian is op privé basis.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien en visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Check-in hotel om 14h00 en check-out om 12h00.
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het karakteristieke van de rondreis zijn de treinreizen.
Reizen per nachttrein door China is de manier om snel
een lange afstand te overbruggen.
Het treinvervoer in China is opvallend goed georganiseerd.
Deze rondreis kan ook op individuele basis vertrek dagelijks
Supplement: € 500 per persoon

CHINA MODULES

ZIE WEBSITE: WWW.IMAGINETRAVEL.BE

Betoverend Zuid-China
6-daagse module.
Dag 1

Bij aankomst in Guilin, onthaal en transfer naar de beroemde rijstterrassen
van Longji, regio van de etnische minderheden. Intrek in het Ping An hotel
(charme).

Guilin - Longji

Mysterieuze
bergen

Surprising
Hong Kong

Dag 2

Longji - Yangshuo (o-m)

5-daagse module.

4-daagse module.

Dag 1

Shanghai - Huangshan

In de voormiddag staat een workshop Chinees koken op het programma.
De kok neemt u eerst mee naar de markt om alle ingrediënten in te kopen
en daarna leert u deze gerechten klaar te maken om daarna als lunch op
te eten. In de namiddag tocht per bamboevlot (1u). Daarna verder per
wagen naar het oude centrum van Fuli. Transfer terug naar Yangshuo voor
de overnachting.

Dag 2

Huangshan (o)

Sinds 1997 is Hong Kong een deel van de volksrepubliek China. Deze jonge
metropool bestaat uit het eiland Hong Kong, gelegen ten oosten van
de Parelrivier, het schiereiland Kowloon, en ongeveer 230 eilandjes ‘New
Territories’ waarvan de meeste niet bewoond zijn. U vindt er niet alleen
moderne shoppingcentra en wolkenkrabbers maar ook historische gebouwen. Hong Kong stelt u zeker niet teleur!

Transfer naar de ‘Gele Berg’ of Huanshan bergketen en neem de kabelbaan
tot aan de piek. Geniet van het onvergetelijke uitzicht over de Lion Peak,
Stone Monkey Gazing-over the cloud sea, etc. Kort samengevat is het een
sprookjesachtig panorama van imposante bergtoppen. Terug naar beneden per kabelbaan.

Dag 1

Hong Kong

Dag 4

Dag 3

Huangshan - Hongcun - Huangshan (o)

Dag 2

Hong Kong (o)

Dag 4

Huangshan - Hangzhou (o-m)

Dag 3

Hong Kong (o)

Dag 4

Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven.

Hong Kong (o)

Geniet van een geweldige zonsopgang bij helder weer. Na het ontbijt
maakt u een mooie wandeling langs de rijstterrassen die met veel moeite
en landbouwkundige intelligentie werden aangelegd op de steile heuvels.
Onderweg ziet u de Zhuang en de Rode Yao minderheden, deze dames
zouden het langste haar van de wereld hebben. Na de lunch, transfer naar
Yangshuo, gekenmerkt door een landschap van heuvels die gevormd zijn
door het oplossen van kalksteen in water. Intrek in het hotel Secret Garden
(Yangshuo).

Dag 3

Yangshuo (o-m)

Yangshuo - Guilin - Hong Kong (o-m)

In de voormiddag fietstocht in de omgeving van Yangshuo. U stopt aan de
rijstvelden, wandelt door oude boerendorpjes en maakt zo kennis met het
echte China. Lunch in een lokaal restaurant en transfer naar het treinstation voor de hogesnelheidstrein naar Hong Kong. Bij aankomst, onthaal en
transfer naar het hotel Harbour Plaza 8 Degrees****.

Transfer naar het treinstation voor de hoge snelheidstrein naar Huangshan.
Bij aankomst in Huangshan, onthaal en transfer naar het hotel Huangshan
International****. Naargelang het aankomstuur, kunt u het dorpje zelf per
fiets verkennen (huren ter plaatse).

’s Morgens bezoek aan het dorpje Hongcun, genoteerd op de Werelderfgoedlijst. Onderweg komt u meer te weten over het dagelijkse leven van
de lokale bewoners.

Dag 5

Hong Kong (o)

Halve dag uitstap naar Hong Kong eiland. De skyline van Victoria Harbour
met zijn vele aanlegsteigers en wolkenkrabbers is bekend over de hele
wereld. Bezoek aan Victoria Peak, Repulse Bay en de vissershaven Aberdeen. Vrije namiddag.

’s Morgens transfer naar het treinstation voor de hogesnelheidslijn naar
Hangzhou. Vervolgens bezoek aan de Lingyin tempel en theeplantages.
Hangzhou is beroemd om de bijzondere longyin thee. Lunch in een lokaal restaurant. In de namiddag boottocht over het ondiepe water van het
Westmeer en bezoek aan het medisch museum. Overnachting in het hotel
Best Western Hangzhou****.

Dag 6

Hong Kong (o)

Dag 5

Vrije dag om deze moderne wereldstad te verkennen tot uw transfer naar
de luchthaven.
o= ontbijt m= middagmaal

Hangzhou - Shanghai (o)

Aankomst in Hong Kong. Transfer per bus naar het hotel Harbour Plaza
Metropolis**** of The Mira*****, gelegen in het shoppingdistrict van Kowloon. Hier vindt u ook de mooiste musea en veel van de populaire bezienswaardigheden. De rest van de dag is vrij.
Halve dag uitstap naar Hong Kong Island in internationaal gezelschap.
De skyline van Victoria Harbour met zijn vele aanlegsteigers en wolkenkrabbers is bekend over de hele wereld. Bezoek aan Victoria Peak, Stanley
straatmarkt en de vissershaven Aberdeen. Vrije namiddag.
Vrije dag voor individuele ontdekking. U kunt deze bruisende stad op
eigen houtje ontdekken of optionele excursies reserveren. Kowloon is een
ideaal vertrekpunt voor een uitstap naar de Chinese grensstad Shenzhen
of Guangzhou.

Vrije tijd in Hangzhou. Transfer naar het treinstation voor de trein naar
Shanghai.
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REIZEN OP MAAT CHINA GENIETEN & BELEVEN
‘COULEUR LOCALE’

YUNNAN

REIZEN LANGS DE ZIJDEROUTE

Tiger Leaping Gorge

Natuurlijk is het bij Imagine ook mogelijk om samen met
ons uw reis samen te stellen. Laat u inspireren door ons
reisschema. Geef uw persoonlijke ideeën aan ons door en
Imagine maakt uw droomreis op maat.
Volgende thema’s/bestemmingen kunnen u helpen:

CHINA4KIDS

Homestay in Peking. Een unieke manier om het alledaagse
leven van de Chinezen van dichtbij te beleven. ’s Morgens
doet u de ochtendoefeningen samen met uw gastheer/
vrouw, gaat u met hem/haar inkopen doen op de markt,
u leert een eenvoudige lunch bereiden en tussendoor
zullen uw gids en uw gastheer/vrouw u vertellen over hoe
zij hun dagdagelijkse leven ervaren. (logies: elementair
comfort maar wel net).

Lijiang

DE YANGTSE RIVIER

HAINAN: TROPISCH EILAND

Deze regio is door zijn ligging een paradijs waar u het
meest magische landschap van China vindt. Yunnan
grenst in het noorden aan het dak van de wereld, Tibet.
In het westen rukt de jungle van Myanmar op en in het
zuiden heb je het tropische gevoel van Laos en Vietnam.
In de regio vindt u rijstvelden (de mooiste van China) en
een prachtig berglandschap. Yunnan is ook de thuisbasis
van 25 etnische minderheden waaronder de Bai, Yi, Dai,
Naxi, Hani, Miao, Tibetaans, Hui en Yao. Al deze minderheden wonen in kleine dorpjes en leven nog altijd met
hun eigen tradities.
Misschien is China niet het eerste land waar u aan denkt
om met kinderen op reis te gaan, maar we garanderen
u een reis vol avontuur met spannende verhalen uit het
verleden en prachtige landschappen. Op de Chinese
muur zult u leren vliegeren, in Xian staat u oog in oog met
kleisoldaten en vervolgens drijft u bovenop een bamboevlot op een kronkelrivier dwars door het Karst gebergte.
U sluit uw China vakantie af in het futuristische Shanghai
waar u van de ene verbazing in de andere valt.
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De moederstroom van China, met aan zijn oevers prachtige en tijdloze landschappen, is met zijn ruim 6300 kilometer de 3de langste rivier ter wereld. Een 4-daagse cruise
brengt u van Chongqing langs de adembenemende “drie
kloven” en de gelijknamige gigantische dam naar Yichang.
Zo’n cruise kan perfect ingepast worden in het China
programma van uw keuze. Imagine maakt voor u een
strenge selectie van betaalbare luxe cruises tot de meest
luxueuze M/S Yangzi Explorer.

De oorspronkelijke Zijderoute vanuit China begint in Xian
en loopt vervolgens door de provincie Gansu, langs de
plaatsen Lanzhou, Jiuquan en Jiayuguan. Daarna splitst de
route zich rondom de Taklamakan-woestijn. De noordelijke route loopt langs de zuidrand van het Tia-gebergte via
de oasen van Turfan & Korla naar Kashgar in het uiterste
westen. De zuidelijke route loopt vanuit Dunhuang langs
de noordrand van het Kunlun-gebergte via de oasen naar
Kashgar. Er zijn verschillende mogelijkheden om langs de
Zijderoute te reizen. Wij kunnen voor u een reis op maat
maken. U reist langs boeddhistische centra, kleine dorpjes
en snel ontwikkelde Chinese steden. U maakt er onder
andere een tocht per kameel door de zandduinen, rijdt
door schitterende plateaus, steenwoestijnen en berglandschappen.

Enkele hoogtepunten van Yunnan zijn:
- De oude stad van Lijiang.
- Tiger Leaping Gorge “kloof van de Tijgersprong”.
- De drie pagodes in Dali.
- Het Songzanlinklooster in Zhongdian.
- De rijstterrassen van Yuanyang.

Vlak voor de kust van Zuid-China ligt het tropische
eiland Hainan met hagelwitte zandstranden, wuivende palmen en een warm klimaat. Ook relaxen in warmwaterbronnen of oerwoudwandelingen behoren tot de
mogelijkheden. Een ideale locatie om te ontspannen na
een rondreis door China.
In het gigantische China zijn er natuurlijk nog veel
meer mogelijkheden. Hebt u een idee, een thema,
een plaats die u wilt bezoeken die hierboven niet
vermeld is? Contacteer uw reisagent en de productmanagers van Imagine zullen uw wensen precies op
maat uitwerken.

Yangmingshan Nationaal Park
Taipei

de zeven nationale parken dat Taiwan rijk is. Het is een natuurgebied met indrukwekkende bergtoppen, heetwaterbronnen en bamboebossen. Tijdens een wandeling door
het Yangmingshan National Park passeert u rhododendrons, bamboe, kersenbomen en
diverse andere planten- en bomensoorten. Dieren die u in het Yangmingshan National
Park kunt spotten zijn onder andere slangen, uilen en blauwe eksters. Terug naar Taipei
voor de overnachting.

Dag 5

Taroko Nationaal Park - Taitung (o)

Vanuit Taroko gaan we verder naar Taitung, een rustig stadje, gelegen aan de Grote
Oceaan. Onderweg bezoek aan de Drakenbrug. Deze brug in de vorm van een draak
leidt naar een klein rotseilandje. Bij aankomst in Taitung, ontspannen in de warmwaterbronnen van Zhiben en genieten van een welverdiende voetmassage. Overnachting in
Taitung, Toyugi hot spring hotel**** of gelijkwaardig.

Dag 7

Taitung - Kenting Nationaal Park (o)

Verder naar Kenting. Het Kenting National Park nodigt uit om te wandelen of te fietsen. De baaien met mooie strandjes zijn ideaal voor een rustmoment. Maak een praatje
met de lokale inwoners of wandel door de bergen. Naast bergen vindt u in het Kenting
National Park bossen, weiden, meren, duinen, stranden en koraalriffen. Overnachting in
Kenting, Chateau Beach Resort***** of gelijkwaardig.

Verrassend
Taiwan
13-daagse individuele rondreis.
Dag 1

Brussel - Hong Kong - Taipei

Dag 2

Taipei

Vertrek vanuit Zaventem via Hong Kong naar Taipei.
Aankomst in Taipei. Onthaal en transfer naar het hotel Orange***+ bij Forte Guanqian of
gelijkwaardig (standaard kamer). Vrije tijd.

Dag 3

Taipei (o-m)

Vandaag bezoek aan de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: Het Nationaal
Paleis Museum, met zijn schitterende collectie schatten uit de Verboden Stad van Beijing,
Martyr’s Shrine, Chinese temple, de achthoekige Kai-Shek Memorial Hall, de illustratie van
de vrijheidsstrijd met communistisch China.

Dag 4

Taipei - Yangmingshan Nationaal Park - Taipei (o)

Vanuit Taipei, bezoek aan Yangmingshan. Het Yangmingshan National Park is één van
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Sun Moon Lake

Taipei - Taroko Nationaal Park (o-a)

Vandaag vertrek via de Suhua highway naar het Taroko Nationaal Park met de beroemde
Taroko kloof. Door de eeuwenlange erosie van de snelstromende Liwu-rivier is hier een
kloof van marmeren wanden uitgesleten die tot 1000 m hoog reiken. Onderweg fotostop
aan de Ching-Sui klif, die 300m loodrecht uit de zee rijst. Geniet van de prachtige uitzichten op de Stille Oceaan. Bezoek aan de Eternal Spring Shrine en de Swallow Grotto.
Overnachting in het hotel Leader Village**** of gelijkwaardig (standaard kamer).

Dag 6

Taroko
Nationaal Park

Dag 8

Kenting Nationaal Park - Foguangshan Klooster - Tainan (o)

Dag 9

Tainan - Alishan (o)

Na het ontbijt, verder naar Tainan, ook wel ‘de tempelstad’ en ‘het Kyoto van Taiwan’
genoemd. Bezoek aan het grootste boeddhistische klooster van Taiwan, Foguangshan.
Dit boeddhistische centrum trekt bezoekers vanuit de hele wereld aan, die er komen
studeren en mediteren. In de namiddag bezoek aan het Fort en wandeling door de oude
straten. Overnachting in Tainan, The Place Tainan**** of gelijkwaardig.
In de voormiddag bezoek aan de Chikan toren, de Confucius Tempel en wandeling in de
omgeving. Verder naar Alishan met onderweg bezoek aan Taijing National Park. Overnachting in Alishan Gou hotel**** of gelijkwaardig.

Dag 10 Alishan - Sun Moon Lake (o)

Deze ochtend neemt u de Sunrise Train en geniet u van een korte wandeling in de
Alishan Giant Tree Area. ‘s Middags verder langs een prachtig berglandschap naar het
schilderachtige Sun Moon meer. Het meer is omgeven door groene bergen. Geniet van
een lake cruise. Overnachting in Sun Moon Lake, Lealea Hotel**** of gelijkwaardig.

Dag 11 Sun Moon Lake - Taipei (o)

In de voormiddag stop bij de imposante Wen-Wu tempel, gewijd aan Confucius. U kunt
ook een fiets huren en een tocht maken bij het meer. In de namiddag, transfer richting
Taipei.

Dag 12 Taipei - Hong Kong (o)

Vrije dag in Taipei tot aan transfer naar de luchthaven voor retourvlucht naar Brussel.

Dag 13 Hong Kong - Brussel
Aankomst in Brussel.

Alishan

Tainan
Taitung

Kenting
Nationaal Park

Praktisch

vanaf € 2.425

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/10 nachten - Prijs per persoon Vertrek: dinsdag/donderdag/zaterdag/zondag
Vertrek tussen:
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-14/12/19
€ 3.170		
€ 2.510
15/12/19-06/01/20		op aanvraag		
07/01/20-31/03/20
€ 3.190		
€ 2.530
01/04/20-30/04/20
€ 3.230		
€ 2.570
01/05/20-27/06/20
€ 3.090		
€ 2.425
28/06/20-21/08/20
€ 3.475		
€ 2.800
22/08/20-30/09/20
€ 3.090		
€ 2.425
01/10/20-31/10/20
€ 3.190		
€ 2.530
• Supplement single: € 590
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Internationale vluchten met Cathay Pacific.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 10 nachten in de vermelde hotels of gelijkwaardig
op basis van kamer en ontbijt.
- Engelssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Ticket Sunrise Trein.
- Sun Moon Lake Cruise.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Early check-in, late check-out.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Taiwan ervaart dramatische prijsschommelingen gebaseerd
op festivals, vakantiedagen en in sommige gevallen in
het weekend. Zodanig dat er supplementen zullen zijn
voor reservaties tijdens het weekend, het hoogseizoen
en op feestdagen (nog niet gekend tijdens opmaak van
de brochure).
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Langkawi

Kota Bharu
Redang Island
Belum

Penang

uitzicht over de stad. De skyline wordt gekenmerkt door de Petronas Twin Towers, glinsterende minaretten, hindoetempels en oude koloniale gebouwen.

Dag 5
Cameron Highlands
Kuala Lumpur
Malacca

Maleisië

Een tropische cocktail.
12-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Kuala Lumpur (o-m)

Vandaag staat een kookworkshop op het programma. De Maleisische keuken is een
mix van Maleisische, Chinese en Indiase smaken gebaseerd op een rijke geschiedenis.
’s Morgens vroeg vertrek naar de bruisende markt. Daarna vertrekt u naar LaZat, genesteld
in de jungle en net buiten het centrum van Kuala Lumpur met uitzicht op de Penchala
heuvels. U leert er een 3-gangen lunch maken. Rest van de middag is vrij of optionele
halve dag bezoek aan Kuala Lumpur met privé gids.

Dag 6

Kuala Lumpur - Cameron Highlands (o)

Vertrek naar Cameron Highlands, het koele bergland met zijn glooiende heuvels en vele
theeplantages, via een weg vol spectaculaire haarspeldbochten. Onderweg wordt gestopt aan de Selangor Pewter fabriek en de Batu Caves. Deze enorme grot werd in 1891
veranderd in een hindoetempel en is bereikbaar via een trap met 272 treden. Alvorens u
aankomt in het voormalige Britse vakantieoord bezoekt u de Lata Iskandar waterval. Na
de check-in in het hotel Strawberry Park**** of Cameron Highlands resort*****, gelegenheid om de omgeving te verkennen.

Dag 7

Cameron Highlands - Belum (o-a)

Dag 8

Belum (o-m-a)

Na het ontbijt bezoek aan het marktplein, een theeplantage en -fabriek. Daarna vertrek
naar het regenwoud van Belum. Rit doorheen de Perak deelstaat, bekend voor zijn vele
tinmijnen, grottempels en Koninklijke paleizen. Stop aan de Sam Poh Tong grottempel,
de Ubudiah moskee, het Iskandariah Paleis en het Istana Kenangan museum. Late namiddag intrek in Belum Rainforest Resort***+ (jungle lodge). ’s Avonds jungle trek (1,5u-2u).
Vandaag ontdekking van het Belum regenwoud. Een eerste stop maakt u aan een Orang
Asli nederzetting en bewondert u de traditionele levensstijl. Daarna transfer per boot.
Bij aankomst korte jungle trekking, op zoek naar de Rafflesia bloem (niet altijd mogelijk).
Picknick lunch en vrije tijd om te zwemmen bij een waterval. In de late namiddag terug
naar het resort.

Dag 9
Dag 1

Brussel - Kuala Lumpur

Dag 2

Kuala Lumpur - Malacca

Lijnvlucht naar Kuala Lumpur.

Aankomst in Kuala Lumpur en rit naar de historische stad Malacca. Aankomst en intrek in
het hotel Melia**** of het hotel The Majestic Malacca*****.

Dag 3

Malacca (o)

Vandaag maakt u kennis met het koloniale verleden van Maleisië. Na de Portugezen
waren het de Nederlanders die in 1641 de haven veroverden, onderweg naar het verre
oosten, en daarna de Britten. Op verschillende plaatsen in de stad vindt u nog overblijfselen zoals St. Peter’s Church, het fort ‘A Famosa’, de ruïnes van St. Paul’s Church en het
oude ‘Stadhuys’. Daarna boottocht (40min) op de rivier langs oude gebouwen en vissersdorpjes. Ook de Chinezen hebben een belangrijke stempel op deze stad gedrukt, getuige
hiervan is de Cheng Hoon Teng Tempel. In de namiddag is er vrije tijd in Jonker street
waar je tal van antiekwinkels, kunst galerijen, souvenir shops,... etc. hebt.

Dag 4

Malacca - Kuala Lumpur (o-a)

Na het ontbijt vertrek naar Kuala Lumpur. Onthaal en transfer naar hotel Maya****+ of
hotel Majestic*****. Rest van de middag is vrij. ’s Avonds transfer naar de KL Tower voor
een buffetdiner in stijl. Op een hoogte van 282 meter heb je een fantastisch, ronddraaiend
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Belum - Penang (o-a)

Na het ontbijt vertrek naar het eiland Penang, gelegen aan de westkust van Maleisië.
U rijdt op de 3de langste brug van de wereld. Bezoek aan de Kek Lok Si tempel, deze
grote boeddhistische tempel is gelegen op de heuvel bij Ayer Hitam. Daarna intrek in
het hotel The Northam All Suites**** of hotel Eastern & Orienal (Victoria Annex). ’s Avonds
riksjarit (1u) door de oude straten van Georgetown, de hoofdstad van Penang. Avondmaal in een lokaal restaurant.

Dag 10 Penang (o)

’s Morgens fietst u (in internationaal gezelschap) naar het platteland van Penang, een erg
leuke en interessante tocht. Tijdens deze 2 uur durende fietstocht verkent u de landelijke
omgeving rondom Balik Pulau. Hier vindt u een labyrint van smalle verharde wegen en
paden. U fietst langs fruitboomgaarden en door vele traditionele (vissers)dorpjes. Onderweg stopt uw gids regelmatig om u te vertellen over het lokale leven en de fruitsoorten
en planten die hier groeien. U bezoekt een vissersdorpje, een geitenboerderij en een
nootmuskaat-plantage. Vrije namiddag.

Dag 11 Penang - Kuala Lumpur - Brussel (o)

Vrije dag. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Zaventem via
Kuala Lumpur.

Dag 12 Brussel

Aankomst in de voormiddag.

Praktisch

vanaf € 2.390

INDIVIDUELE RONDREIS

12 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dagelijks
Op basis van 4* hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
€ 2.750		
€ 2.390
01/11/19-18/12/19
19/12/19-04/01/20		op aanvraag			
05/01/20-15/03/20
€ 2.750		
€ 2.390
16/03/20-30/04/20
€ 2.890		
€ 2.550
01/05/20-25/06/20
€ 2.750		
€ 2.390
26/06/20-31/08/20
€ 2.990		
€ 2.600
01/09/20-31/10/20
€ 2.750		
€ 2.390
• Supplement single: € 450
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van 5* hotels
2 deelnemers
4 deelnemers
Vertrek tussen
01/11/19-18/12/19
€ 3.190		
€ 2.885
19/12/19-04/01/20		op aanvraag			
05/01/20-15/03/20
€ 3.190		
€ 2.885
16/03/20-30/04/20
€ 3.325		
€ 3.015
01/05/20-25/06/20
€ 3.190		
€ 2.885
26/06/20-31/08/20
€ 3.400		
€ 3.090
01/09/20-31/10/20
€ 3.190		
€ 2.885
• Supplement single: € 850
• Minimum 2 deelnemers
Optionele excursies (op basis van 2 deelnemers)
• Halve dag bezoek aan Kuala Lumpur met bezoek
aan Petronas Twin towers: € 75 p.p.
Inbegrepen
- Vluchten met KLM (N-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen.
- Activiteiten in Belum zijn op basis van internationaal
gezelschap.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De theefabriek is op maandag gesloten.
- 21 dagen voor afreis hebben wij een fotokopie nodig
van het internationaal paspoort.
- De kookcursus in Kuala Lumpur is niet mogelijk op zondag
of publieke feestdagen.
- Tijdens de weekends zijn er supplementen in Malacca
en in de Cameron Highlands (op aanvraag).

www.imaginetravel.be

MALEISIË VERLENGING

REIZEN OP MAAT
Natuurlijk is het bij Imagine ook mogelijk om samen met
ons uw reis samen te stellen. Laat u inspireren door ons
reisschema. Geef uw persoonlijke ideeën aan ons door
en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Volgende thema’s kunnen u helpen:

SINGAPORE

NATIONALE PARKEN

HOTEL THE DANNA*****

Langkawi
6 dagen strandvakantie
met vertrek vanuit Penang.

Logies: hotel in koloniale stijl met 125 ruime suites voorzien
van airconditioning, LCD televisie, koffie- en theefaciliteiten,
internet, minibar, safe, badkamer met douche en haardroger,...
Ligging: Langkawi is de grootste archipel met 104 eilandjes,
bedekt met dichte jungle en omringd door prachtige stranden,
uitstekend voor een rustige strandvakantie. Het hotel is gelegen aan de Telaga haven, in het westen van Langkawi, niet ver
van de ‘Perdana Quay’ en de ‘Petronas Quay’ met heel wat restaurants, bars, souvenir en -kunstshops. Het hotel ligt op 5min.
rijden van de Langkawi Cable Car en 30min. van Kota Mahsuri.
Maaltijden: 2 restaurants waaronder de ‘Planter’s’ met een
Mediterraanse keuken en in de Straits & Co kunt u terecht
voor de typische Maleisische keuken of een afternoon tea. De
drawing room heeft een mooi uitzicht over de haven en heeft
een speciale wijn- en sigarenafdeling. Roomservice.
Faciliteiten: groot infinity zwembad met poolbar, kinderzwembad en jacuzzi, The Danna spa, fitnesscentrum, bibliotheek en kidsclub.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

6 dagen/4 nachten - Prijs per persoon

Dag 1
		

(= dag 11 van het programma)
Penang - Langkawi (o)

Na het ontbijt transfer naar de pier en per ferry naar
Langkawi. Bij aankomst onthaal en transfer naar het
hotel The Danna*****. Rest van de dag is vrij.

Dag 2, 3 en 4 Langkawi (o)
3 vrije dagen aan het strand.

Dag 5

Langkawi - Kuala Lumpur (o)

Vrije voormiddag. In de late namiddag transfer naar de
luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Kuala
Lumpur en aansluitende vlucht naar Zaventem.

Dag 6

Kuala Lumpur - Brussel

Aankomst in Zaventem.
o= ontbijt

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-20/12/19
€ 850		
€ 750
21/12/19-10/01/20		op aanvraag		
11/01/20-21/01/20
€ 850		
€ 750
22/01/20-29/01/20
€ 1.425		 € 1.317
30/01/20-31/10/20
€ 850		
€ 750
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Ferry transfer van Penang naar Langkawi.
- Binnenlandse vlucht Langkawi/Kuala Lumpur.
- 4 overnachtingen op basis van Merchant Hill/Courtyard
kamer en ontbijt.
- Transfers zoals vermeld.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Maleisië telt veel Nationale Parken met een verbluffende verscheidenheid inzake fauna en flora, zowel op het
vasteland als op Borneo. Om er maar enkele te noemen;
- Taman Negara waar je in 3 dagen kunt kennis maken
met de geheimen van ’s werelds oudste regenwoud
(130 miljoen jaar). Neem deel aan een avontuurlijke
jungle trekking met een natuurgids langs rivieren en
watervallen, overschouw de boomkruinen vanaf de
duizelingwekkende hangbrug en ontdek een nederzetting van de Orang Asli, de primitieve van het land.
- Mulu in Borneo: dit tropische jungle paradijs bestaat
uit een reeks indrukwekkende grotten, waaronder
de Lang & Deer Cave en de Sarawak chamber, Unesco
Werelderfgoed site (waarin maar liefst 40 Boeings
naast elkaar zouden kunnen staan zonder overlapping
van de vleugels) en thuis voor miljoenen vleermuizen.
- Bako in Borneo: prachtig gelegen aan de kust met
mooie stranden en mangroves, weelderige vegetatie,
zeldzame geologische fenomenen en een rijke fauna.
Perfect geschikt als daguitstap vanuit Kuching.
- Kinabantangan in Borneo: in dit uitgestrekte natuur
gebied is een 3-daags “Wildlife Avontuur” mogelijk
aan boord van een prauw langs de Kinabatangan
rivier op zoek naar de zeldzame langneus apen, exotische vogels en kleurrijke vlinders... Te combineren met
het droomeiland Selingan waar u getuige kan zijn van
de reuzenschildpadden die hun eieren komen leggen
op het strand.
- Danum Valley in Borneo: primeur junglegebied dat u
per 4x4 bereikt vanuit Sandakan om kennis te maken
met de grote biodiversiteit van het regenwoud en
waar de overheid aanstuurt op ecologisch toerisme. Trekking langs de kliffen, poelen, hangbruggen,
grasland en dichte jungle. Te combineren met het
Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center.

Start uw rondreis met Singapore en geniet ervan om
enkele dagen in deze fantastische stad te verblijven die
zowat alles heeft om u te verwonderen: het historisch
centrum met o.m. het wereldberoemde Raffles Hotel,
Orchard Road (de meest prestigieuze winkelstraat van
Azië), de Botanische tuin, het Jurong Bird Park, het Museum, Sentosa Island en de spectaculaire architectuur
van Marina Bay Sands.

COULEUR LOCALE ‘ ’

Verblijf bij een lokaal gastgezin om het dagelijkse leven
van de plaatselijke bevolking te ervaren en met hen leuke gesprekken te hebben over allerlei onderwerpen, van
koken tot opvoeding van kinderen en nog veel meer
(elementair comfort maar wel net).

EILANDEN
Een verlenging van uw rondreis is ook mogelijk op één
van de vele paradijselijke eilanden zoals:
- Pangkaur Laut aan de Westkust op amper twee uren
rijden van Kuala Lumpur.
- Penang dat niet alleen mooie stranden heeft maar
ook een belangrijk historisch erfgoed.
- Langkawi: een paradijselijke eilandengroep aan de
Westkust tegenaan de Thaise grens met een buitengewoon mooi aanbod van beach resorts.
- Perhentian, Redang en Tioman aan de oostkust van
het vasteland (van april tot eind oktober)
- De eilanden voor de kust van Sabah, ideaal om te
duiken en te snorkelen.
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Kota Kinabalu

Dag 7

Kota Kinabalu - Kinabalu Park (o-m-a)

Vroeg in de ochtend vertrek voor een tweedaagse excursie naar het Kinabalu Nationaal
Park, gelegen rond de hoogste berg van Zuidoost Azië. Tijdens de begeleide wandeling
maakt u kennis met de uitzonderlijke fauna en flora van de ‘Mountain Garden’. Middagmaal in het park en in de late namiddag intrek in het Kinabalu Pine Resort. (eenvoudige
accommodatie).

Dag 8

Kinabalu Park - Kota Kinabalu (o-m)

Na het ontbijt, vertrek naar de warmwaterbronnen gelegen in het zuiden van het park.
De rest van de voormiddag maakt u kennis met de uitzonderlijke fauna en flora van het
regenwoud en wandelt u op de canopy walk. Een canopy walk is een wandelpad tussen bomen en op ongeveer 30meter boven de grond. In de namiddag terug naar Kota
Kinabalu en intrek in het prachtige Shangri-La’s Rasa Ria resort*****.

Dag 9 & 10 Kota Kinabalu (o)

Borneo

Land van de Koppensnellers. 12-daagse
individuele rondreis of op basis van seat in coach.

Dag 1

Brussel - Amsterdam - Kuala Lumpur

Lijnvlucht naar Kuala Lumpur.

Dag 2

Kuala Lumpur - Kuching

Dag 3

Kuching - Batang Ai (o-m)

Doorverbinding naar Kuching, hoofdstad van Sarawak. Transfer naar het hotel Hilton****+. Rest van de avond is vrij.
In de voormiddag bezoek aan het ‘Semenggoh Orang Utan Rehabilitation Centre’. Het
park is een opvangcentrum voor orang oetans die zijn gered uit gevangenscap of verwond zijn door jagers. Daarna rit door een gebied waar peper, cacao en rubber verbouwd
worden. Middagmaal in een lokaal restaurant. Aankomst aan de aanlegsteiger en vertrek
per prauw naar het Meer van Batang Ai aan wiens oever het Aiman Batang Ai Resort &
Retreat*** ligt.

Dag 4

Batang Ai (o-m)

Na het ontbijt, per prauw naar de Sepayah Longhouse (Iban stam). Ontdek de longhouse
en hun leefwijze. U ziet er een demonstratie pijpblazen. In de vroege namiddag terug
per prauw naar het resort. De rest van de middag kunt u genieten van de overweldigende mooie natuur of deelnemen aan de (betalende) activiteiten, ingericht door het hotel
onder leiding van een natuurgids.

Dag 5

Batang -Ai - Kuching (o-m)

Terug via dezelfde route naar Kuching met onderweg middagmaal in een lokaal restaurant en bezoek aan een peper plantage. Terug intrek in het hotel.

Dag 6

Kuching - Bako Nationaal Park - Kota Kinabalu (o-m)

Dagexcursie per auto en boot naar het Nationaal Park met zijn ijzerhoudende zandsteen,
grillige rotsformaties, steile klippen, tropische zandbaaien, mangroves en jungle vol
exotische fauna en flora. Middagmaal in het park. In de late namiddag transfer naar
de luchthaven voor de vlucht naar Kota Kinabalu. Onthaal en transfer naar hotel Hyatt
Regency Kinabalu*****.
34

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Vrije dagen om te genieten van de resort faciliteiten en het strand.

Dag 11 Kota Kinabalu - Kuala Lumpur (o)

In de late namiddag transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Dag 12 Kuala Lumpur - Brussel
Aankomst in de voormiddag.

Extensie tijdens het programma:
Dag 1

Wildlife in Sandakan

Kinabalu Park - Sandakan (o-m) (= dag 8 van het programma)

Na het ontbijt, vertrek naar de warmwaterbronnen gelegen in het zuiden van het park.
De rest van de voormiddag maakt u kennis met de uitzonderlijke fauna en flora van het
regenwoud en wandelt u op de canopy walk. Een canopy walk is een wandelpad tussen
bomen en op ongeveer 30meter boven de grond. Na de lunch, vertrek overland (5u.)
naar Sandakan via de steden Ranau en Telupid. Na een lange rit intrek in het hotel Four
Points By Sheraton****.

Dag 2

Sandakan - Selingan (o-m-a)

Na het ontbijt vertrek per boot (in internationaal gezelschap) naar Selingan (Turtle
Island Marine Park). Check-in uw chalet. (eenvoudige kamers) Het kleine eiland is omgeven door witte zandstranden. Een ideale plek om even uit te rusten van de rondreis. Er
lopen ‘rangers’ op het eiland rond, die 24 uur toezicht houden op de schildpadden, want
anders worden ze verkocht voor consumptie. Na het avondmaal wordt u uitgenodigd
door zo’n ranger om de schildpadden te observeren die hun eieren op het strand leggen.

Dag 3

Selingan - Sepilok - Bilit (o-m-a)

Vroeg vertrek per boot naar het Sepilok orang-oetan rehabilitatiecentrum. Om 10:00 uur
worden de dieren gevoederd. Ondanks het feit dat de dieren in de vrije natuur leven,
zijn velen nog altijd afhankelijk van deze voedingen en scharrelen in de omgeving van
de platformen. De kans is dan ook groot dat u hier oog in oog komt te staan met deze
dieren. Daarna ziet u de kleinste berensoort van Zuidoost-Azië in het Bornean Sun Bear
Conservation Centre. Vervolgens verder overland en een korte boottrip naar het Bilit
Rainforest Lodge. In de late namiddag maakt u een riviercruise waarbij u op zoek gaat
naar diverse aapsoorten, waaronder de proboscis aap (= neusaap).

Dag 4
		

Bilit - Sandakan - Kota Kinabalu (o)
(= dag 9 van het programma)

Na het ontbijt terug naar Sandakan met onderweg bezoek aan de Gomantong grotten.
Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Kota Kinabalu en intrek in
het hotel Shangri-La’s Rasa Ria resort*****.

Kuching

Praktisch

vanaf € 3.090

INDIVIDUELE OF SEAT
IN COACH RONDREIS

12 dagen/9 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
2 deelnemers
seat-in-coach
Vertrek tussen
01/11/19-10/12/19
€ 3.250		
€ 3.090
11/12/19-30/12/20		op aanvraag			
31/12/19-30/06/20
€ 3.250		
€ 3.090
01/07/20-30/08/20
€ 3.550		
€ 3.450
01/09/20-31/10/20
€ 3.250		
€ 3.090
• Supplement single: € 825
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met KLM en Malaysia airlines.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen.
- Boottransfers zijn op basis van internationaal gezelschap.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven, dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings - en of bijstandsvezekering.

VERLENGING

WILDLIFE IN SANDAKAN
Vertrek tussen
2 deelnemers
01/11/19-31/10/20
€ 1.115
• Supplement single: € 180
• Minimum 2 deelnemers

seat-in-coach
€ 885

Inbegrepen
- Overland transfer naar Sandakan.
- Binnenlandse vlucht van Sandakan naar Kota Kinabalu.
- Overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma.
- Boottransfers en Selingan package zijn op basis
van internationaal gezelschap.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Het is de gewoonte om iets mee te brengen voor de families
in de Longhouse zoals koeken of leerrijke voorwerpen
(balpen, papier,...).
- Sportievelingen kunnen de Mt. Kinabalu beklimmen.
Vraag meer info aan de reisagent.

Birmese architectuur en een van de belangrijkste bedevaartsoorden van de Birmanen.
Verder langs het AnandaOkkyaung klooster naar de tempel Htilominlo met zijn fijne
stucwerk. Bewonder de schoonheid van de tempels van Bagan tijdens de zonsondergang. Overnachting in hotel Thande (standaard) of Amata Garden Resort (superior).
Mandalay

Bagan

Heho

Inle

Dag 5

Dag 6
Yangon

Myanmar

Het Gouden Land.
12-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Yangon

Dag 2

Yangon

Bagan - Salay - Mt. Popa - Bagan (o)

Na het ontbijt vertrek naar Salay. Salay heeft zich in het einde van de 12e eeuw ontwikkeld als uitbreiding van de stad Bagan. Veel van de architectuur dateert uit deze
historische periode. In Salay zijn nog vele mooie kloosters. U vervolgt de weg naar de
Popa berg. Deze berg is ontstaan na een aardbeving in 442 v. Chr. Vanaf de berg heeft
u prachtige uitzichten over de omgeving. Het is ook mogelijk om een lokale familie te
bezoeken die palmsap maken van palmbomen.

Bagan - Mandalay (o)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Mandalay. Verkenning
van de voormalige hoofdstad Amarapura. In Amarapura bent u getuige van de 1.000
monniken van het Mahagandayon klooster die op bedelronde vertrekken. Bezoek aan
een nabijgelegen zijdeatelier. Vervolgens maakt u een wandeling over de 200 jaar oude
teakhouten U-Bein brug van 2 km lang. Later op de dag bezoekt u een 2e voormalige
hoofdstad, deze van Ava, hoofdstad van de 14de tot de 18de eeuw en haar houten klooster van Bagaya Kyaung. Installatie in hotel Yadanarpon Dynasty (standaard) of Mercure
Mandalay Hill Resort (superior).

Dag 7

Mandalay (o)

Dag 8

Mandalay - Heho - Pindaya (o)

Bezoek aan de Mahamuni pagode en zijn met bladgoud belegde Boeddha en een werkplaats voor de productie van bladgoud. Verder bezoek aan de Kuthodaw pagode en het
Shwenandaw klooster. Vanop Mandalay Hill hebt u een mooi uitzicht over de omgeving.
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Heho.
Onthaal en transfer naar Pindaya, de grot van de 8000 Boeddha’s. Onderweg komt u door
een heuvelachtig landschap en overal ziet u Pa’o minderheden aan het werk. Ook bezoek
aan het Danu dorp. Overnachting in hotel Pindaya Inle Inn (standaard en superior).

Dag 9

Pindaya - Inle Meer (o)

Aankomst te Yangon, de rustige en charmante hoofdstad met een rijk koloniaal en
spiritueel erfgoed. Onthaal en transfer naar hotel Jasmine Palace (standaard) of Sedona
(superior). Rest van de dag is vrij.

Na het ontbijt vertrek naar het magische Inle Lake. Onderweg stop aan het Shwe Yan
Pyay klooster. Prachtige boottocht op het Inle meer met spectaculaire zichten. U ziet de
‘één-been-roeiers’, de paaldorpen van het Intha volk en de op bamboe palen rustende
drijvende tuinen. Daarna verder per boot naar uw resort. Overnachting in Amata Garden Resort (standaard) of Myanmar Treasure Resort (superior). Bezoek aan het Nga Hpe
Chaung klooster, de Phaung Daw Oo pagode en tot slot bezoek aan het weversdorp
Inpawkhone en een werkplaats voor handgemaakte ‘cheroot’ sigaren.

Dag 3

Dag 10 Excursie naar Indein (o)

Vertrek vanuit Zaventem met de Thai Airways vlucht naar Yangon.

Yangon (o)

Na het ontbijt excursie naar het mooie Kandawgyi meer en de Botataung pagode. U wandelt terug naar het stadscentrum langs Pansodan Street met zijn koloniale gebouwen.
Tijdens de namiddag verdere ontdekking van het koloniale Yangon en zijn historische
gebouwen en de Kyaukhtatgi pagode, die een liggende Boeddha bevat van 70m lang.
Verder gaat het tegen zonsondergang naar de Shwedagon pagode, beroemd om zijn
100 meter hoge stupa bedekt met goud en die 8 haren van de Boeddha herbergt. Deze
plek is magisch bij zonsondergang.

Dag 4

Yangon - Bagan (o)

Vroege transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Bagan. Volle
dag bezoek aan Bagan, zodat u een goed overzicht hebt van de geschiedenis en haar
cultuur. Bezoek aan de Shwezigon Pagode en zijn prachtige gouden stupa en de
NyaungOo markt. In de namiddag verkenning van de Ananda tempel, de parel van de
o= ontbijt

Verder naar het dorpje Indein, waar u door een overdekte doorgang zal lopen met aan
elke zijde een duizendtal kleine pagodes. Verder via een lange overdekte trap ontdekking
van het prachtige complex van Alaung Sitthou met zijn oude stoepa’s verscholen in de
vegetatie. Panoramisch uitzicht op het meer vanuit het klooster van In Dein.

Praktisch

vanaf € 2.285

INDIVIDUELE RONDREIS

12 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke dinsdag en vrijdag
Op basis van standaard hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
€ 2.780		
€ 2.540
01/11/19-16/12/19
17/12/19-05/01/20 		op aanvraag		
06/01/20-30/04/20
€ 2.780		
€ 2.540
01/05/20-28/06/20
€ 2.585		
€ 2.285
29/06/20-20/08/20
€ 2.895		
€ 2.650
21/08/20-15/09/20
€ 2.585		
€ 2.285
16/09/20-31/10/20
€ 2.780		
€ 2.540
• Supplement single: € 465
• Supplement half pension (= lunches): € 160 per persoon
• Supplement Franstalige gids: € 255 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van superior hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-16/12/19
€ 2.970		
€ 2.720
17/12/19-05/01/20 		op aanvraag		
06/01/20-30/04/20
€ 2.970		
€ 2.720
01/05/20-28/06/20
€ 2.750		
€ 2.470
29/06/20-20/08/20
€ 3.050		
€ 2.795
21/08/20-15/09/20
€ 2.750		
€ 2.470
16/09/20-31/10/20
€ 2.970		
€ 2.720
• Supplement single: € 645
• Supplement half pension (= lunches): € 160 per persoon
• Supplement Franstalige gids: € 255 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Thai Airways (W-klasse).
- Binnenlandse vluchten zoals vermeld.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Kamer en ontbijt.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Dag 11 Inle Meer - Heho - Yangon - Bangkok (o)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van Heho voor de binnenlandse vlucht
naar Yangon en aansluiting naar Bangkok.

Dag 12 Bangkok - Brussel
Aankomst.

NA DEZE RONDREIS KAN JE EEN STRANDVERLENGING
NEMEN IN NGAPALI BEACH. PRIJZEN OP AANVRAAG.
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Monywa Mingun
Pakkoku
Mandalay
Bagan
Inle
Heho
Bago
Kyaikhtiyo
Yangon

Myanmar

De gouden verwondering. 15-daagse individuele rondreis met chauffeur.
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Dag 7

Inle Meer - Heho - Mandalay (o)

Vrije tijd tot transfer naar de luchthaven van Heho voor de vlucht naar Mandalay. Installatie in hotel Yadanarpon Dynasty (standaard) of Mercure Mandalay Hill Resort (superior).
U kunt naar de Mandalay Hill gaan om te genieten van een indrukwekkende zonsondergang.

Dag 8

Mandalay - Amarapura - Ava - Sagaing - Mandalay (o)

Dag 9

Mandalay - Mingun - Mandalay (o)

Verkenning van de voormalige hoofdsteden Amarapura, Ava en Sagaing. In Amarapura
bent u getuige van de 1.000 monniken van het Mahagandayon klooster die op bedelronde vertrekken. Bezoek per paardenkoets aan Ava, hoofdstad van de 14de tot de 18de
eeuw en haar houten klooster van Bagaya. Na de middag via de brug over de Irrawaddy
rivier naar Sagaing Hill met zijn 600 witgekalkte pagodes en kloosters. Bezoek aan de
pagodes van Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae en Shin Pin Nan Gyaing. Bij zonsondergang wandeling over de 200 jaar oude teakhouten U-Bein brug van 2 km lang.

Dag 1

Brussel - Yangon

Dag 2

Yangon

Vertrek vanuit Zaventem met de Thai Airways vlucht naar Yangon.
Aankomst te Yangon, de rustige en charmante hoofdstad met een rijk koloniaal en
spiritueel erfgoed. Onthaal en transfer naar hotel Jasmine Palace (standaard) of Sedona
(superior). Na de middag ontdekking van het koloniale Yangon en zijn historische gebouwen en de Kyaukhtatgi pagode, die een liggende Boeddha bevat van 70m lang. Verder
gaat het tegen zonsondergang naar de Shwedagon pagode, beroemd om zijn 100 meter
hoge stupa bedekt met goud en die 8 haren van de Boeddha herbergt. Deze plek is
magisch bij zonsondergang.

Dag 3

Yangon - Kyaikhtiyo (Gouden Rots) (o)

In de vroege ochtend vertrek naar de Gouden Rots, die bereikt wordt tegen de middag.
Vanuit het basiskamp gaat u per open vrachtwagen langs een bergroute naar het verzamelpunt, van waaruit u te voet verder de top bereikt (dragers beschikbaar tegen betaling). De met bladgoud belegde rots is een waar pelgrimsoord en balanceert op de rand
van een afgrond. Overnachting in hotel Mountain Top (eenvoudig).

Dag 4

Kyaikhtiyo - Bago - Yangon (o)

Na een vroeg ontbijt terugkeer naar het basiskamp en verder naar Yangon. Stop in Bago,
de voormalige hoofdstad van de Mon-dynastie voor een bezoek aan de Shwethalyaung tempel en aan de Shwemawdaw pagode van 114 m hoog. Onderweg naar Yangon,
bezoek aan het kerkhof der geallieerden te Htaukkyan. Installatie in uw hotel.

Dag 5

Yangon - Heho - Inle Meer (o)

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Heho en verder over land
naar Nyaung Shwe voor een bezoek aan het Shwe Yan Pyay klooster. Prachtige boottocht
op het Inle meer met spectaculaire zichten. U ziet de ‘één-been-roeiers’, de paaldorpen
van het Intha volk en de op bamboe palen rustende drijvende tuinen. Tot slot bezoek aan
het weversdorp Inpawkhone en een werkplaats voor handgemaakte ‘cheroot’ sigaren.
Overnachting in Amata Garden Resort (standaard) of Myanmar Treasure Resort (superior).

Dag 6

Inle Meer - Indein - Inle Meer (o)

Na het ontbijt, wandeling op de lokale markt waar de bergstammen hun waar verkopen.
Verder naar het dorpje Indein, waar u door een overdekte doorgang zal lopen met aan
elke zijde een duizendtal kleine pagodes. Verder via een lange overdekte trap ontdekking
van het prachtige complex van Alaung Sitthou met zijn oude stoepa’s verscholen in de
vegetatie. Panoramisch uitzicht op het meer vanuit het klooster van In Dein.
o= ontbijt

Vertrek per boot op de Irrawaddy naar Mingun. Bezoek aan de Pahtodawqyi tempel, de
mythische Hsinbyume pagode en de vermaarde Mingun klok. Terugkeer naar Mandalay.
Bezoek aan de Mahamuni pagode en zijn met bladgoud belegde Boeddha en een werkplaats voor de productie van bladgoud. Verder bezoek aan de Kuthodaw pagode en het
Shwenandaw klooster.

Dag 10 Mandalay - Monywa (o)

Rit naar Monywa met verschillende fotostops. Installatie in hotel Chindwin (standaard)
of Win Unity (superior). In de namiddag bezoek aan de Thanboddhay pagode met haar
500.000 Boeddhabeelden en aan de Boditahtaung pagode.

Dag 11 Monywa - Powintaung - Pakkoku - Bagan (o)

Vertrek naar Po Win Taung, waar eeuwenoude grotten de belangrijkste collectie muurschilderingen van Azië bevatten. Daarna kunt u de in de rotsen uitgehouwen kloosters en
tempels verkennen. Rit door het platteland naar Pakkoku met onderweg een stop in het
dorpje Kyet Su Kin. Ontspannende cruise van 2u stroomafwaarts naar Bagan. Installatie in
hotel Bagan Thande (standaard) of Amata Garden Resort (superior).

Dag 12 Bagan (o)

Volle dag bezoek aan Bagan, zodat je een goed overzicht hebt van de geschiedenis en
haar cultuur. Bezoek aan de Shwezigon Pagode en zijn prachtige gouden stupa, de muurschilderingen van de tempel Wetkyi Gubyaukgyi en de tempel Htilominlo voor zijn fijne
stucwerk. In de namiddag verkenning van de Ananda tempel, de parel van de Birmese
architectuur en een van de belangrijkste bedevaartsoorden van de Birmanezen. Transfer naar de grote tempel Thatbyinyu (de hoogste van Bagan) waar koetsen u staan op
te wachten voor een rit tussen de tempels van Bagan, waarvan u de schoonheid kunt
bewonderen tijdens de zonsondergang.

Dag 13 Bagan - Yangon (o)

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Yangon.
Bij aankomst, onthaal en transfer naar uw hotel.

Praktisch

vanaf € 2.550

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke di-, do-, vrij- en zaterdag
Op basis van standaard hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
€ 3.190		
€ 2.795
01/11/19-16/12/19
17/12/19-05/01/20
op aanvraag			
06/01/20-30/04/20
€ 3.190		
€ 2.795
01/05/20-28/06/20
€ 2.895		
€ 2.550
29/06/20-20/08/20
€ 3.260		
€ 2.890
21/08/20-15/09/20
€ 2.895		
€ 2.550
16/09/20-31/10/20
€ 3.190		
€ 2.795
• Supplement single: € 610
• Supplement half pension (= lunches): € 290 per persoon
• Supplement Franstalige gids: € 265 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van superior hotels
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-16/12/19
€ 3.430		
€ 3.085
17/12/19-05/01/20		 op aanvraag			
06/01/20-30/04/20
€ 3.430		
€ 3.085
01/05/20-28/06/20
€ 3.150		
€ 2.750
29/06/20-20/08/20
€ 3.460		
€ 3.140
21/08/20-15/09/20
€ 3.150		
€ 2.750
16/09/20-31/10/20
€ 3.430		
€ 3.085
• Supplement single: € 845
• Supplement half pension (= lunches): € 290 per persoon
• Supplement Franstalige gids: € 265 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Thai Airways (W-klasse).
- Binnenlandse vluchten zoals vermeld.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 12 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Kamer en ontbijt.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Dag 14 Yangon - Brussel

Rit met de ‘Yangon Circle Train’ naar de buitenwijken van de stad. Tijdens deze rit kunt
u kennismaken met het kleurrijke en levendige Birmese leven. Bezoek aan de kleurrijke
Insein markt en aan de Bogyoke markt, ook bekend als ‘Scott’s Market’. Vrije tijd. ’s Avonds
transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Zaventem.

Dag 15 Brussel
Aankomst.

www.imaginetravel.be
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Chiang Rai
Chiang
Mai

Lampang
Sukhotai
Phitsanulok

Ayutthaya
Bangkok
Cha Am

Thailand

Combinatie van cultuur, jungle trekking en strandvakantie.
15-daagse rondreis met sommige excursies in internationaal gezelschap.
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Dag 1

Brussel - Bangkok

Dag 2

Bangkok

Vertrek vanuit Zaventem met de Thai Airways vlucht naar Bangkok.
Aankomst te Bangkok. Onthaal door uw gids en onmiddellijk vertrek voor het begin van
uw bezoek. Per zogenaamde ‘langstaartboot’ maakt u een schilderachtige tocht over de
talloze kanalen, waaraan Bangkok de bijnaam “Venetië van het Oosten” te danken heeft.
In de namiddag bezoek aan de befaamde tempel van de Smaragden Boeddha en het
koninklijk paleis met zijn schittering van gouden pagoden. Deze excursies worden uitgevoerd in een klein internationaal gezelschap. Installatie in hotel Bangkok Centre***.

Dag 3

Bangkok - Ayutthaya - Bangkok (o-m)

In de vroege ochtend wordt u aan het hotel opgehaald per bus voor vertrek naar
Ayutthaya. Onderweg bezichtigt u de zomerresidentie van het Thaise koningshuis in
Bang Pa In, waar ook een van de fraaiste voorbeelden van hedendaagse architectuur
te bewonderen is. Daarna brengt u een bezoek aan de indrukwekkende ruïnes van
Ayutthaya, de voormalige hoofdstad van het koninkrijk. Vervolgens gaat u aan boord van
de Grande Pearl Cruise en geniet u van een uitgebreide lunch terwijl u terugvaart naar
Bangkok. Ontscheping en transfer naar uw hotel.

Dag 4

Bangkok - Phitsanuloke (o)

Dag 9

Chiangmai (o-m)

In de voormiddag maakt u een onvergetelijke fietstocht door de prachtige natuur langs
de rivier in de omgeving van Chiang Mai. Vrije namiddag.

Dag 10 Doi Inthanon National Park (o)

Vandaag bezoek aan het Doi Inthanon National Park. Doi Inthanon is de hoogste berg
van Thailand en ligt 2.599 meter boven de zeespiegel. De berg is een deel van de Himalaya, die loopt tussen Nepal, Bhutan, Myanmar, en eindigt bij het noorden van Thailand.
Complexe bergketens en een mild vochtig klimaat karakteriseren het gebied wat de
dicht begroeide toppen verklaart. Het park wordt onder andere bevolkt door Karen en
Meo bergstammen. Op de terugweg maakt u nog een stop bij de Namtok Wachirathan
waterval.

Dag 11 Chiangmai - Bangkok (o)

Vrije voormiddag. In de namiddag maakt u een stadsrit langs de historische tempels zoals
Wat Pra Singh (waar ook een tempelschool is), Wat Chedi Luang met zijn grote stupa met
stucco olifanten en de koninklijke tempel Suan Dok. Na een bezoek aan de kleurrijke
lokale markt, transfer naar het station voor de nachttrein naar Bangkok in 2de klasse.

Dag 12 Bangkok - Hua Hin (o)

Ontbijt in het hotel. Vrije tijd tot aan de transfer naar het station voor de reis per trein naar
Phitsanuloke. Onthaal en transfer naar het Amarin Lagoon hotel***+.

Vroeg in de ochtend aankomst in het station van Bangkok. Ontbijt in een hotel bij het
station en transfer naar Hua Hin. Installatie in uw hotel Veranda Resort Hua Hin-Cha Am
M Gallery by Sofitel****+.

Dag 5

Dag 13 Hua Hin (o)

Phitsanuloke - Sukhothai - Lampang - Chiangmai (o-m)

Vertrek naar Chiangmai. Bezoek aan de Wat Yai tempel te Phitsanuloke met een van de
meest vereerde Boeddhabeelden in Thailand. Langs de woonboten op de Yom rivier
verder naar het middeleeuwse Sukhothai, waar de boeddhistische beeldhouwkunst tot
ongekende bloei kwam en bezoek aan het befaamde Ram Kam Haeng museum met vele
ornamenten en bas-reliëfs uit de oude stad. Lunch en vervolgens naar het provinciestadje Lampang, waar de paardenkoets nog altijd dienst doet als taxi. Bezichtiging van het
eeuwenoude Lampang Luang klooster, een van Thailands oudste en mooiste. Ook wordt
er een stop gemaakt bij een jungle markt, waar allerhande reptielen en kruiden uit de
jungle worden verhandeld. Overnachting in het Chiangmai Gate Hotel***.

Dag 6

Chiangmai (o)

Dag 7

Chiangmai: jungle trekking (o-m-a)

Ontbijt. In de ochtend bezichtiging van de bergtempel Doi Suthep, een van de meest
sacrosancte plaatsen in de omgeving en bereikbaar via een lange drakentrap en een
kabeltreintje, een absolute must voor elke bezoeker. In de namiddag bezoekt u de traditionele ambachtslieden in enkele kleine dorpjes rond Chiangmai: zijdeweven, zilversmeden, edelstenen slijpen, lakwerken, Sa papier en parasol maken.
Na het ontbijt vertrek in klein internationaal gezelschap per pick up truck naar een prachtig natuurgebied, waar de trekking plaatsvindt. Onderweg wordt gestopt bij een lokale
markt om het rurale leven te observeren en proviand in te slaan. Aankomst in een Shan
dorpje. Na het middagmaal start van de trekking. Onderweg wordt een nederzetting van
de Hmong stam bezocht die oorspronkelijk uit Mongolië komen. Eindpunt is een Karendorp, de olifantenmenners bij uitstek, voor avondmaal en overnachting.

Dag 8

Jungle trekking - Chiangmai (o-m)

Na het ontbijt verder over de heuvels van Noord Thailand tot aan een waterval. Middagmaal. Hierna volgt een opwindende tocht per bamboevlot op de rivier door het woud.
Aankomst bij het ontmoetingspunt, waar de pick-up truck wacht om u terug te brengen
naar Chiangmai. Installatie in het Chiangmai Gate Hotel***.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Vrije dag op basis van kamer en ontbijt.

Dag 14 Hua Hin - Bangkok (o)

Vrije dag tot aan de transfer naar de luchthaven van Bangkok.

Dag 15 Bangkok - Brussel
Terugvlucht naar Zaventem.

Praktisch

vanaf € 1.885

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-13/12/19
€ 2.195		
€ 1.885
14/12/19-05/01/20		 op aanvraag			
06/01/20-31/03/20
€ 2.195		
€ 1.885
01/04/20-28/06/20
€ 2.295		
€ 1.995
29/06/20-20/08/20
€ 2.375		
€ 2.075
21/08/20-24/10/20
€ 2.195		
€ 1.885
25/10/20-31/10/20
€ 2.375		
€ 2.075
• Supplement single: € 425
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Thai Airways (W-Klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- 1 overnachting op de nachttrein Chiang Mai-Bangkok
in 2de klasse.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen of autocar met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET VOLGENDE VERLENGING:
- CAMBODJA (P.48)
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koninklijk paleis met zijn schittering van gouden pagoden en Wat Po, Bangkok’s oudste
tempel met een gigantische slapende Boeddha bewaakt door demonen, die geïnspireerd zijn op vroegere Europese bezoekers. Na het middagmaal excursie naar Wat Traimit,
waarin een 5000 kilo wegend Boeddhabeeld van puur goud is ondergebracht. Wandel
ook door de bedrijvige oude straatjes van China Town, waar zelfs de stenen lijken te
zinderen van handelsdrift.

Bangkok - Kanchanaburi (River Kwai) (o-m)

Dag 5

Kanchanaburi - Ayutthaya - Phitsanuloke (o-m)

’s Morgens vroeg vertrek naar het prachtige jungle gebied aan de River Kwai. Onderweg stop aan Damnoen Saduak, de meest kleurrijke en levendige drijvende markt in
Bangkok. Tientallen winkelbootjes verdringen zich er om soep, groenten, fruit, vis, vlees of
souvenirs te verkopen. Middagmaal in een lokaal restaurant. Bij aankomst te Kanchanaburi bezoek aan de bekende brug en begraafplaats van de geallieerden. Installatie in
hotel Felix***+.

Thailand

Ontdek het klassieke Siamese koninkrijk.
11-daagse individuele rondreis met chauffeur.
Chiang Rai
Chiang
Mai

Dag 4

Lampang
Sukhotai
Phitsanulok

Kanchanaburi

Ayutthaya
Bangkok

Vertrek naar Ayutthaya, gewezen hoofdstad van het Siamese koninkrijk. Het is één van
de meest indrukwekkende archeologische sites in Thailand, waar ooit een ongekende
weelde en rijkdom moet geheerst hebben. Bezoek aan de ruïnes van Wat Phra Sri Sun
Phet. Aankomst in de namiddag en installatie in hotel Pattara Resort & Spa°°°°.

Dag 6

Phitsanuloke - Sukhothai - Lampang (o-m)

Dag 7

Lampang - Chiang Rai - Gouden Driehoek - Chiang Rai (o-m)

Vertrek naar Sukhothai voor een bezoek per fiets aan de immens uitgestrekte historische
site van de voormalige hoofdstad. Bezoek aan de Wat Mahathat, de poëtische Wat Sra
Sri en de Wat Sri Chume met zijn gigantisch Boeddhabeeld, waarvan men het hoofd
bereikt via een trap. Na de lunch rit naar Lampang, een charmant oud stadje met een zeer
authentieke Lanna architectuur. Installatie in hotel Lampang River Lodge°°°°. Bezoek aan
het klooster Wat Phratat Lampang Luang.
Na het ontbijt rit naar Chiang Rai. Bij aankomst installatie in hotel The Legend°°°°. Bezoek
aan de bergstammen bij de Akhas (Tibet) en de Yaos (China). Verder naar de Gouden
Driehoek, het drielandenpunt waar Thailand, Laos en Myanmar (Birma) elkaar raken. Na
een stop aan de Mekong rivier, terugkeer naar Chiang Rai voor overnachting.

Dag 8

Dag 9

Chiang Mai - Bangkok (o-m)

Dag 1

Brussel - Bangkok

Vertrek vanuit Zaventem met de Thai Airways vlucht naar Bangkok.

Excursie naar het olifantenkamp waar u de olifanten aan het werk kan zien met op de
terugweg bezoek aan een orchideeëntuin. Vrije tijd tot aan de transfer naar het station
waar u de nachttrein neemt naar Bangkok in 2de klasse.

Dag 2

Bangkok (m)

Dag 10 Bangkok (o)

Dag 3

Bangkok (o-m)

Aankomst te Bangkok. Onthaal door uw gids en onmiddellijk vertrek voor het begin van
uw bezoek. Per zogenaamde ‘langstaartboot’ maakt u een schilderachtige tocht over de
talloze kanalen, waaraan Bangkok de bijnaam “Venetië van het Oosten” te danken heeft.
Na het middagmaal transfer naar uw hotel Siam@Siam****. Rest van de middag is vrij.
In de voormiddag bezoekt u de befaamde Tempel van de Smaragden Boeddha en het
40

Chiang Rai - Chiang Mai (o-m-a)

Na het ontbijt rit naar Chiang Mai. Onderweg maakt u een stop aan Rong Khun Temple
(de witte tempel), een voorbeeld van moderne Thaise architectuur. Bij aankomst installatie in hotel The Rim Resort°°°°. Na het middagmaal bezoek aan de meest vereerde tempel
van Doi Suthep op de gelijknamige heuvel die de stad domineert en aan Sankamphaeng, het bekende dorp der kunstambachten: zijde, parelmoer, lakwerk, houtsnijwerk,...
’s Avonds authentiek Kantoke avondmaal opgeluisterd door klassiek Thaise dansen en
een presentatie van de bergstammen.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Praktisch

vanaf € 2.095

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke zaterdag en dinsdag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-13/12/19
€ 2.520		
€ 2.095
14/12/19-05/01/20
op aanvraag			
06/01/20-31/03/20
€ 2.520		
€ 2.095
01/04/20-28/06/20
€ 2.595		
€ 2.195
29/06/20-20/08/20
€ 2.730		
€ 2.350
21/08/20-24/10/20
€ 2.520		
€ 2.095
25/10/20-31/10/20
€ 2.730		
€ 2.350
• Supplement single: € 520
• Supplement Franstalige gids: € 145 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Thai Airways (W-Klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- 1 overnachting op de nachttrein Chiang Mai-Bangkok
(2de klasse).
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelstalige gids (Franstalige gids mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Aankomst in de vroege ochtend te Bangkok. Onthaal en transfer naar een hotel waar er
een dagkamer beschikbaar is. Vrije tijd voor verder bezoek of shopping. ’s Avonds laat
transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 11 Bangkok - Brussel
Aankomst.

VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN VOLGENDE VERLENGINGEN:
- CHA AM (P. 41) - PHUKET (P. 41)
- CAMBODJA (P.48)

THAILAND VERLENGINGEN
Hotel Movenpick Phuket

REIZEN OP MAAT
KHAO SOK & STRANDEN

ONTDEK DE WONDEREN VAN THAILAND
EN MYANMAR OVER LAND

Veranda Resort Cha Am

HOTEL VERANDA RESORT HUA
HIN-CHA AM M GALLERY
BY SOFITEL****+

Logies: 118 modern ingerichte kamers voorzien van een flatscreentelevisie, open badkamers met een regendouche en afzonderlijk bad, badjassen, koffie- en theefaciliteiten, airconditioning, minibar, safe.
Ligging: gelegen op 200 km van Bangkok (+/- 3u rijden).
Maaltijden: 2 restaurants waaronder de Dining room die zowel
Thaise als westerse gerechten serveert, een bar aan het zwembad,... 24u roomservice.
Faciliteiten: zwembad, fitnesscentrum, Spa, kinderclub, pendeldienst naar het stadscentrum van Hua Hin (betalend), gratis
WiFi in de openbare ruimtes,...

Cha Am
of Phuket
Strandvakantie - 6 dagen
met vertrek vanuit Bangkok.
Dag 1

Bangkok - Hua Hin of Phuket

Bij aankomst te Bangkok, onthaal door de correspondent en rit naar Hua Hin of transfer naar de luchthaven
voor de binnenlandse vlucht naar Phuket. Bij aankomst
installatie in hotel Veranda Resort Hua Hin-Cha Am M
Gallery by Sofitel****+ te Hua Hin of hotel Movenpick
Resort & Spa Karon Beach***** te Phuket.

Dag 2, 3 en 4 Hua Hin of Phuket (o)
Vrij verblijf aan het strand.

Dag 5

Hua Hin of Phuket - Bangkok (o)

Dag 6

Bangkok - Brussel

Vrije voormiddag. In de late namiddag transfer of binnenlandse vlucht naar de luchthaven van Bangkok.
Terugvlucht naar Zaventem.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

HOTEL MÖVENPICK RESORT & SPA
KARON BEACH*****

Logies: dit resorthotel bestaat uit 175 deluxe kamers en 177
villa’s. Alle kamers zijn modern ingericht en beschikken over
een badkamer met bad en douche, haardroger, badjassen,
individuele airconditioning, safe, internet (tegen betaling), tv,
minibar, koffie- en theefaciliteiten, balkon of terras,...
Ligging: gelegen aan Karon beach op 45 minuten van de
luchthaven. Tussen het hotel en het strand is er een baan.
Patong beach is gelegen op 10 minuten per taxi of tuktuk.
Maaltijden: 5 restaurants waaronder de Padifia (buffet), Orient
Asia (Aziatisch), El Gaucho (Braziliaans),... 3 bars en 24u roomservice.
Faciliteiten: verschillende zwembaden, gym/fitnessfaciliteiten, tennis, massage, watersport (niet-gemotoriseerd), schitterend spa & massagecentrum, zonneterras met ligstoelen,...

Praktisch

In het zuiden van Thailand ligt het Khao Sok National
Park, een waar paradijs. Het park bestaat uit één van de
oudste regenwouden, heeft een groots blauw meer,
unieke flora en fauna, mysterieuze grottenstelsels en
enorme, groene, kalksteen kliffen, die vanuit het water
omhoog torenen. Er zijn tal van excursies mogelijk in het
park. Khao Sok is een geweldige extensie op uw Thailand reis, in combinatie met strandverlenging.
Voor de strandliefhebber zijn er tal van mogelijkheden:
Phuket met zijn beeldschone stranden, groene bergen,
vriendelijke locals en een zinderend nachtleven, Khao
Lak met zijn parelwitte stranden en glasheldere zee,
Krabi met zijn kilometerslange zandstranden en verborgen baaitjes, Koh Yao Noi of Koh Yao Yai 2 echte bountyeilanden voor de rustzoeker...

THAILAND4KIDS

INDIVIDUELE VERLENGING

Ontdekkingsreis langs enkele van de mooiste plaatsen
in Thailand en Myanmar. Start van uw reis in de levendige Thaise hoofdstad Bangkok waar u o.a. op culinaire
ontdekking gaat in China Town, samen met de lokale
bevolking desserts maakt,... Verder naar de River Kwai
voor een unieke ervaring met olifanten en oversteek
naar Myanmar waar u minder frequent bezochte plaatsen opzoekt. Einde in Yangon waarna u, indien gewenst,
nog kunt verlengen om Myanmar nog beter te leren
kennen.

RONDREIS OVER LAND LANGS
TWEE PARELS VAN ZUIDOOST AZIË:
THAILAND & CAMBODJA

6 dagen/4 nachten - Prijs per persoon in dubbel
Verblijf tussen
Hotel Veranda
Hotel Mövenpick
			
Resort Hua Hin
Phuket
			
Veranda@sea
Superior sea view
01/11/19-24/12/19
€ 580		
€ 580
25/12/19-09/01/20		 op aanvraag		
10/01/20-31/03/20
€ 580		
€ 720
01/04/20-25/04/20
€ 540		
€ 580
26/04/20-31/10/20
€ 520		
€ 495
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Transfer Bangkok/Hua Hin of vlucht Bangkok/Phuket
en terug.
- 4 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
- Alle transfers zoals vermeld met een a/c wagen
met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Vertrek samen met uw gezin op een bijzondere rondreis door Thailand. U geniet van de Thaise gastvrijheid
in Bangkok, het Noorden van Thailand en tijdens de
strandverlenging in Hua Hin. In de Lisu Lodge beleef
je het traditionele leven van de Lisu bergstam in een
prachtige omgeving. In Khum Lanna, een prachtig teakhouten huis gelegen middenin de hoge bergen van
Noord-Thailand, maakt u kennis met de geheimen van
de Thaise keuken. Het olifantenkamp, de activiteiten
zoals rafting, fietsen,... maken van de reis een ervaring
om nooit te vergeten!

Unieke ontdekking van Thailand en Cambodja. Tijdens
de reis ervaart u de culturele charme van Bangkok,
de magische tempels van Ayuthaya, de jungle en wilde olifanten in het Khao Yai Nationaal Park,... Verder
naar Cambodja waar u de afgelegen tempels bezoekt,
authentieke dorpjes ontdekt met lokale vervoersmiddelen, de wonderen van Angkor ervaart (niet vergelijkbaar met enige andere tempel of tempelcomplex in de
wereld), luncht bij een lokale familie en overnacht in een
homestay, werkelijk een unieke ervaring!
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Indonesië

Javaanse mysteries en het Goddelijke eiland Bali. 15-daagse individuele rondreis met chauffeur.
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Dag 1

Brussel - Doha

Dag 2

Doha - Jakarta (a)

Dag 3

Jakarta - Bandung (o-m-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Qatar Airways vlucht naar Doha.
Doorverbinding naar Jakarta. Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel Alila Jakarta****.
Na het ontbijt ontdekt en beleeft u de levendige hoofdstad van Indonesië: Jakarta. Het is een stad van contrasten met in het zuiden wolkenkrabbers en in het noorden koloniale gebouwen. Bezoek aan de oude stad van Batavia die een groot aantal oude koloniale gebouwen bezit. Het voormalig Nederlands Stadshuis en het
Museum Wayang zijn daar enkele voorbeelden van. In de namiddag rit naar Bandung,
met onderweg een bezoek aan de Botanische tuin van Bogor. De weg gaat langs de
Puncak Pas met een landschap van theeplantages, fruittuinen, en op de achtergrond
vulkanen. Aankomst in de late namiddag en installatie in het hotel Grand Preanger****.

Dag 4

Bandung (o-m-a)

Het bezoek begint met de Tangkuban Perahu een van de meest beroemde en makkelijkst bereikbare vulkanen van West-Java. Verder naar de warmwaterbron Ciater die wordt
gevoed door het vulkanisme in deze regio. Deze warmwaterbaden zijn waarschijnlijk een
van de beste in de buurt van Bandung. Hierna stop in het dorp Saung Angklung Udjo,
waar muziekinstrumenten uit bamboe vervaardigd worden.

Dag 5

Bandung - Kutoarjo - Wonosobo (o-m-a)

Vandaag vertrekt u voor een authentieke treinreis door het schilderachtige West-Java.
De rit gaat langs smaragdgroene rijstvelden en kleine dorpjes. We stappen uit in Kutoarjo en rijden verder naar het gezellige bergstadje Wonosobo. Installatie in hotel Kresna
Gallery***.

Dag 6

Wonosobo - Dieng - Borobodur - Yogyakarta (o-m-a)

Tijdens de voormiddag bezoek aan het Dieng Plateau, waar de oudste tempels van
Indonesië zich bevinden. Verder naar Yogyakarta met onderweg bezoek aan het boeddhistische heiligdom van Borobodur uit de 8ste eeuw, gebouwd in 5 terrassen met in
totaal 555 Boeddhabeelden. De top is de Grote Stoepa die 40m boven de grond staat.
De muren van de Borobudur zijn gebeeldhouwd in bas-reliëfs en strekken zich uit over
een totale lengte van 6km. Aankomst in de namiddag en installatie in uw hotel Melia
Purosani****+.

Dag 7

Yogyakarta (o-m-a)

In de voormiddag bezoek aan de hindoetempels van Prambanan, o.m. de Loro Jonggrang uit de 9de eeuw met hun verfijnde bas-reliëfs over het Ramayana epos. De centraal gelegen Shivatempel torent uit boven de kleinere schrijnen en over het openluchtmuseum. In de namiddag bezoek aan de bruisende stad Yogyakarta. Yogya is een hoofdstad waar oude tradities en moderniteit elkaar kruisen. De stad noemt zichzelf de voorhoede van Javaanse cultuur. Bezoek aan het Kraton, het paleis van de sultan uit 1770. Tot
slot maakt u nog een stop bij Tamansari of waterkasteel.

Dag 8

Yogyakarta - Bromo (o-m-a)

Dag 9

Bromo - Surabaya - Denpasar - Ubud (o-m)

U reist verder per trein naar Mojokerto (ongeveer 4u). Aankomst en verder per wagen
naar Bromo, de rit levert fantastische landschappen op. Overnachting in Jiwa Jawa Resort
Bromo***.
Begin uw reis om 4u in de ochtend naar Bromo om te genieten van een onvergetelijk
mooie zonsopgang (2.770m); een uitkijkpunt met het beste uitzicht op Mount Bromo
(afhankelijk van het weer). Daarna rijdt u naar Mount Bromo. Na een steile klim van 245
trappen kom je bovenaan de nog actieve Bromo vulkaan. Terug naar het hotel voor het
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

ontbijt gevolgd door een transfer naar de luchthaven van Surabaya voor de binnenlandse vlucht naar Denpasar. Onthaal en transfer naar Ubud. Installatie in hotel Radha Phala
Resort****.

Dag 10 Ubud (o-m)

Na het ontbijt rit naar Batubulan voor het bijwonen van een voorstelling van de Barong
dans of de Kecak dans. Een Barong dans is een goede introductie tot de wereld van de
Balinese dans, vaak geïnspireerd door religie. Deze dans legt uit hoe de Balinezen omgingen met goed en kwaad, beiden universele krachten die constant en met uiterste
zorgvuldigheid in balans moesten gehouden worden. Daarna terugkeer naar Ubud met
onderweg bezoek aan het kunstenaarscentrum en kloppend hart van de Balinese kunsttraditie. Lunch onderweg. Rest van de middag is vrij.

Jakarta
Bandung

JAVA
Yogyakarta

BALI
Denpasar

Dag 11 Ubud (o-m)

Bezoek aan Gunung Kawi. Dit is een site waarbij 11de eeuwse tombes uitgegraven zijn
in een rots. Om het te bereiken, moet u afdalen van een steile trap van 300 treden. Het
is een indrukwekkende plek in een weelderige vallei. Het tempelcomplex bezit een ongewone kruisweg, een binnenplaats, kamers en cellen,... Hierna bezoek aan Kintamani
waar u te Penelokan kunt genieten van het panoramisch uitzicht over de krater van
de vulkaan Batur. Vertrek naar de Pura Besakih, de grootste en heiligste tempel van het
eiland, gebouwd op de zuidhelling van de berg Gunung Agung. Besakih en omgeving
kan gemakkelijk omschreven worden als de heiligste plaats op het eiland, bezaaid met
religieuze schrijnen en tempels, gewijd aan koningen en goden.

Dag 12 Ubud - Nusa Dua (o-m)

Vrije voormiddag om te genieten van Ubud: de markt, het koninklijk paleis, het woud der
heilige apen, de modewinkeltjes, de plaatselijke ambachten en de rijstvelden van Tegallalang... Tijdens de namiddag vertrek richting het zuiden met bezoek aan de Taman Ayun
tempel in Mengwi. De Koninklijke tempel is één van de belangrijkste tempels in Bali. Dit
indrukwekkende complex staat op een eiland in een rivier. Hierna verder naar de westkust om Tanah Lot, de beroemde tempel in de branding van het water. Tegenwoordig is
het een mysterieuze plek, zeker als het hoogtij is en de plaats volledig omringd wordt
door water. Bij aankomst installatie in hotel Sadara Boutique Beach Resort*****.

Dag 13 Nusa Dua (o)
Vrije dag aan het strand.

Dag 14 Nusa Dua - Denpasar - Doha (o)

Vrije voormiddag. In de namiddag transfer naar de luchthaven van Denpasar voor de
vlucht naar Doha.

Dag 15 Doha - Brussel

Aansluitende vlucht naar Zaventem.

Praktisch

vanaf € 2.795

INDIVIDUELE RONDREIS

15 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Afreis: elke dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
02/11/19-13/12/19
€ 3.195		
€ 2.795
14/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-24/06/20
€ 3.195		
€ 2.795
25/06/20-30/09/20
€ 3.620		
€ 3.260
01/10/20-31/10/20
€ 3.195		
€ 2.795
• Supplement single: € 720
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Qatar Airways (N+S klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Binnenlandse vluchten.
- 12 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engels- of Franstalige lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met een a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be
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zuidelijk deel van het eiland. Hierna naar het junglegebied rond het Tambligan Meer.
Wandeling van twee uur door een bergachtig stukje regenwoud en tocht op het meer
van Tamblingan met een houten kano, een onvergetelijke ervaring. Bij aankomst installatie in hotel Sanak Retreat****.

Dag 5

Munduk - Pemuteran (o-m)

Na het ontbijt vertrek richting Pemuteran. Onderweg stop bij de Brahma Arama Vihara,
één van de zeldzame boeddhistische kloosters in Bali, dat overwegend hindoeïstisch is.
Hierna stop bij de warmwaterbronnen van Banjar. Bij aankomst installatie in hotel Taman
Sari Resort****.

Lovina
Banjar
Penelokan
Pura
Besakih

Belimbing
Tanah Lot

Ubud

Candidasa

Jimbaran

Dag 6

Pemuteran (o)

Dag 7

Pemuteran - Candidasa (o-m)

Vrije dag of optionele excursie: snorkeltrip naar Menjangan Island (€ 50 per persoon).

Indonesië

Bali - in de schaduw der Goden.
11-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Vroeg uit de veren. ’s Morgens gaat u met een bootje de zee op om de dolfijnen te
zien buitelen in het water. De kans dat u deze dieren ziet is zo’n 80 %. Ontbijt in een
lokaal restaurant. Verder naar Candidasa met onderweg ontdekking van het bergdorpje
Kintamani met de actieve Batur vulkaan en het gelijknamige meer. Verder bezoek aan de
Pura Besakih of Moedertempel, gelegen op een hoogte van 950m op de helling van de
vulkaan Gunung Agung. Installatie in hotel Rama Candidasa****.

Praktisch

Dag 8

Cadidasa - Canggu Beach (o-m)

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
02/11/19-13/12/19
€ 2.050		
€ 1.870
14/12/19-05/01/20		 op aanvraag			
06/01/20-21/03/20
€ 2.050		
€ 1.870
22/03/20-28/06/20
€ 2.135		
€ 1.995
29/06/20-15/09/20
€ 2.650		
€ 2.495
16/09/20-31/10/20
€ 2.135		
€ 1.995
• Supplement single: € 625
• Minimum 2 deelnemers

Dag 9

Canggu Beach (o)

Vertrek naar het zuiden met onderweg bezoek aan het waterpaleis van Titagangga,
daarna maakt u een trekking van 2u (van Kastala naar Tenganan Village) en geniet u van
de mooie uitzichten op de rijstvelden aan de voet van de Mount Agung. Bezoek aan
Tenganan, bewoond door de Bali Aga, de oorspronkelijke bewoners van het eiland. Als
laatste bezoek aan de Grot van de Vleermuizen, (Goa Lawah). Aankomst in de namiddag
en installatie in hotel The Haven Suites Bali Berawa*****.
Vrije dag.

Dag 1

Brussel - Dubai

Vertrek vanuit Zaventem met de Emirates vlucht naar Dubai.

Dag 2

Dubai - Denpasar - Ubud

Doorverbinding naar Denpasar. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer
naar Ubud en installatie in hotel Radha Phala Resort****.

Dag 3

Ubud (o-m)
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VERLENGING IJEN VULKAAN

Dag 10 Canggu Beach - Denpasar (o)

Vertrek tussen
PRIJS
€ 520
01/11/19-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers

Dag 11 Denpasar - Brussel

Inbegrepen
- Vluchten met Emirates (K-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engels- of Franstalige lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met een a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van Denpasar.
Terugvlucht naar Zaventem.

Extensie tijdens het programma:
Dag 1

Ijen vulkaan

Pemuteran - Ijen (a) (= dag 6)

Na het ontbijt rit naar de haven van Gilimanuk, waar u de ferry neemt naar Ketapang.
Bij aankomst onthaal en transfer naar Ijen en installatie in Ijen Resort***.

Dag 4

Na een vroeg ontbijt vertrek langs dorpjes en kruidnagelplantages naar het regenwoud.
Vanaf het parkwachtersstation, begint u de klim naar de Ijen-krater over een schaduwrijk
pad met ongelofelijke vergezichten. Mijnwerkers dalen er af in de krater om opnieuw te
verschijnen met 80kg zware zwavelertsen die ze in een bamboe rugzak omhoog dragen.
Na het bezoek rit naar de haven te Ketapang waar u de ferry terugneemt naar Gilimanuk.
Bij aankomst onthaal en transfer naar Pemuteran en installatie in uw hotel.

Ubud - Munduk (o-m)

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Afreis: dagelijks

3 dagen/2 nachten

Volledige dag ontdekking van Ubud en omgeving. Bezoek aan het complex van Goa
Gajah of Olifantengrot. Verder naar Penglipuran Bangli een prachtig gelegen dorp, vooral bekend om zijn goed bewaard gebleven cultuur. De Kertha Gosa is een schitterend
gerenoveerd 17de eeuws gerechtshof dat ooit gebruikt werd als de hoogste rechterlijke
instantie van Bali. Een laatste stop is voorzien bij het Heilige Apenbos. Het bos geldt als
heilig vanwege de Tempel van de Dood, maar de apen die het bos bevolken zijn verre
van heilig.
Vertrek naar de westkust met onderweg bezoek aan de tempel van Tanah Lot, gewijd aan
de geesten van de zee. De tempel werd gebouwd op een machtig rotsblok in de branding
van de zee. Tegenwoordig is het een mysterieuze plek, zeker als het hoogtij is en de plaats
volledig omringd wordt door water. Stop bij de Ulun Danu Bratan Tempel, die gewijd is
aan de godin van het water. Dit meer speelt een belangrijke rol in de irrigatie van het

vanaf € 1.870

Dag 2

Ijen (o-m-a)

Dag 3

Ijen - Pemuteran (o)

Vrije voormiddag. In de namiddag maakt u een begeleide wandeling in de omgeving van
het resort (door jungle en langs rijstterrassen).

SINGLE SUPPL.
€ 230

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be

INDONESIË REIZEN OP MAAT
Natuurlijk is er in Indonesië meer te zien en te beleven dan enkel godeneiland
Bali en de tempel- en vulkaanpracht van Java. De meer dan 17000 andere
eilanden hebben nog zoveel meer te bieden. Volgende bestemmingen kunnen U helpen bij het uitbreiden van uw plannen. Wij werken die vervolgens
graag in detail en op maat verder voor u uit.

FLORES

GILI EILANDEN

BALI4KIDS

Vakantie is een tijd om samen met je gezin te spelen, te leren, te ontdekken,
te ondernemen. Daarom biedt Imagine4Kids, een afdeling van ImagineTravel,
gezinnen de mogelijkheid om een rondreis te maken, steeds met de cultuur
van het land als uitgangspunt. Met onze ervaring zorgen wij voor leuke extraa
tjes voor de kids in een reis op eigen ritme. U vindt het programma terug op
www.imagine4kids.be. Uiteraard kan alles naar uw wensen aangepast worden!

SULAWESI-TORAJA

Maak kennis met de prachtige bergstreek rond Rantepao met zijn vriendelijke
bevolking, fascinerende architectuur, de interessante dodencultuur en imposante graven. Voeg daar nog de schitterende natuur met eindeloze rijstterrassen en koffieplantages aan toe en een prachtige reisuitbreiding is een feit.

Flores is ondanks de vele en diverse bezienswaardigheden nog steeds ongerept gebleven. Hoogtepunten zijn de Keli Mutu vulkaan met zijn 3 kratermeren
en de primitieve bergdorpen waar de tijd reeds eeuwen is blijven stil staan.
Ook het “ 17 eilanden nationaal park” is een unieke plaats om te bezoeken met
prachtige koraaltuinen, ongerepte stranden, vliegende honden en bovenal
ongekende rust... De afstanden om Flores te bereizen zijn behoorlijk lang en
er dient ook op gebied van comfort wat ingeleverd te worden ten opzichte
van Bali maar de authenticiteit en de natuurpracht van het eiland maken dit
ruimschoots goed. De westelijke haven Labuhanbajo is dan ook nog de poort
naar Komodo en Rinca eiland, de thuis van de beroemde Komodo varanen.

SUMATRA

Een aanrader is de adembenemende natuur van het Gunung Leuser Nationaal
Park. Gibbons, olifanten, talloze vogelsoorten, gigantische vleermuizen, orang
oetans en vele andere apensoorten krijgt u er te zien. Dit alles in een overweldigend decor van ongerept tropisch regenwoud.

Vlak bij de kust van het eiland Lombok en vlot vanuit Bali te bereiken liggen
de Gili eilanden. Deze drie eilanden (Gili Trawangan, Gili Meno en Gili Air) zijn
alle drie verschillend. We helpen u de juiste keuze te maken maar alle drie
hebben ze dit gemeen; relaxte sfeer, witte stranden en prachtige snorkel- en
duikmogelijkheden.

KOMODO

Maak een unieke boottocht van 3 dagen per privé boot langs één van de
mooiste gebieden van Indonesië. Hier kunt u op diverse plekken snorkelen en
genieten van de pracht van de onderwaterwereld. Op de eilanden Komodo
en Rinca maak je tijdens een wandeling met een ranger kennis met een van
’s werelds oudste dieren, de fascinerende Komodo-varaan. U slaapt en eet aan
boord (eenvoudig comfort). Een prachtig Indonesisch avontuur!
Vraag ons 4-daags programma of bezoek onze website www.imaginetravel.be
45

Halong

Hanoi

Ninh Binh

Hue
Da Nang
Hoi An

Tay Ninh
Cu Chi
Ho Chi Minh
Vinh Long
Can Tho

Vietnam

De complete rondreis.
14-daagse individuele rondreis met chauffeur.
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Dag 1

Brussel - Parijs CDG - Saigon

Dag 2

Saigon (m)

Saigon - Tay Ninh - Cu Chi Tunnels - Saigon (o-a)

Vertrek vanuit Brussel Zuid naar Parijs CDG voor de aansluitende Vietnam Airlines vlucht
naar Saigon.

met op de achtergrond een onvergetelijk schouwspel van vlottende kaarsjes op de
Parfum rivier.

Dag 8

Hue (o-m)

Aankomst en onthaal in de vroege morgen. Onthaal door de lokale correspondent en
transfer naar hotel Silverland Jolie****. Lunch in het centrum. In de namiddag bezoek aan
het kloppend hart van de stad met drukke boulevards en kleurrijke koloniale architectuur
met o.m. het centraal postgebouw, het theater, de Notre Dame kathedraal, de Chinese
Cho Lon markt en de tempel van Thien Hau, gewijd aan de beschermgodin van de zeelieden. Tot slot bezoek aan het War Remnants Museum. Hier komt u alles te weten over
de belevenissen tijdens de Vietnam Oorlog.

Boottocht op de Parfum rivier en bezoek aan enkele belangrijke historische monumenten langs de rivier: de pagode Thien Mu, een van de oudste in Hue. Hierna bezoek aan
de monumentale grafmonumenten van de keizers Minh Mang en Tu Duc. Vegetarische
lunch in een pagode. Bezoek aan de Citadel, de Verboden Stad, gebouwd naar het model
van Peking en een bezoek aan de Dong Ba markt.
Optionele Vespa rit (april tot september) - prijs per persoon: € 65
Van 16u tot 18u rit per vespa. Deze tour is de perfecte optie voor bezoekers die op zoek
zijn naar een leuke tour in de stad Hue.

Dag 3

Dag 9

Hue - Hanoi (o-a)

Prachtige landschappen, prachtige natuur, cultuur en geschiedenis staan vandaag
allemaal op het programma. We bezoeken een aantal van de overblijfselen van de
Vietnam-oorlog. Bezoek aan de Cao Dai tempel in Tay Ninh, een combinatie van het
boeddhisme, taoïsme, confucianisme, christendom en islam waardoor het een unieke
aantrekkingskracht heeft. In de namiddag bezoek aan de Cu Chi tunnels. De tunnels werden gebouwd door de Viet Cong guerrilla en vormden een labyrint gelegen onder de
Amerikaanse basis. Ze werden gebruikt voor verrassingsraids en om te ontkomen aan
luchtaanvallen. De tunnels zelf strekken zich uit over 200 kilometer. Avondmaal in een
drijvend restaurant.

Dag 4

Saigon - Ben Tre - Cantho (o-m)

Na het ontbijt, transfer naar Ben Tre (2 uur rijden). Bezoek aan een bakstenenfabriek om
te zien hoe je stenen kunt maken volgens de methode van de lokale mensen. Hierna
boottocht op de AnHóa-rivier en bezoek aan een workshop over het maken van kokos
snoepen. De boottocht gaat verder langs de palmkreek, zodat je de dagelijkse activiteiten van de mensen langs de rivier kunt bewonderen. Middagmaal bij een lokale familie.
In de namiddag wandeling naar de rivier waar u verder vaart op de BaLai rivier. Hierna
transfer naar Can Tho, de grootste stad van de Mekong Delta. Installatie in hotel TTC Can
Tho****.

Dag 5

Can Tho - Saigon - Da Nang - Hoi An (o-m)

Dag 6

Hoi An - My Son - Hoi An (o-m)

Na het ontbijt, boottocht doorheen de drijvende markten in Caï Rang, een van de grootste in de Mekong delta. Vervolgens keren we terug naar de luchthaven van Saigon voor
de binnenlandse vlucht naar Da Nang. Bij aankomst transfer naar Hoi An en installatie in
hotel Rosemary****.
In de voormiddag excursie naar My Son, een archeologische site van uitzonderlijke waarde, door de Unesco beschermd als werelderfgoed en de belangrijkste en oudste Cham
vesting in Vietnam. Terugkeer naar Hoi An. Bezoek aan het oude Cham stadje Hoi An, een
pittoresk havenstadje met smalle straatjes, oude kaaien en typische 17e en 18e eeuwse Chinese en Japanse koopmanshuizen. Wandeling door het oude centrum tot aan de
Japanse brug en de tempels van de Chinese clans. Middagmaal in een lokaal restaurant
en terugkeer naar uw hotel. Vrije namiddag.

Dag 7

Hoi An - Hue (o-a)

Vrije voormiddag of u kunt een optionele excursie bijboeken:
Excursie naar Ba Na Hill (januari tot oktober) - Prijs per persoon: € 70
Bezoek aan de Golden Bridge dat gelegen is in de groene heuvels van Ba Na. Hier kunt
u wandelen over een gouden brug op 1400 meter boven zeeniveau. De brug wordt
gedragen door twee gigantische stenen handen. In de namiddag vertrek naar Hue
met onderweg bezoek aan het Cham museum in Danang. Bij aankomst installatie in
Eldora****. Avondmaal in een lokaal restaurant, gevolgd door een muzikale boottocht
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

’s Morgens transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Hanoi. Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel O’Gallery Premier****. Bezoek aan het Ho Chi Minh
mausoleum, de Eén Pilaar pagode, de tempel van de Literatuur, de St. Jozef’s Kathedraal,
het etnologisch museum, het Meer van het Zwaard, het gewezen paleis van de gouverneur, de Paul Doumer brug. Om 18u vertrek voor een street food tour door de oude stad
ook gekend als de wijk der 36 ambachten. Hier komt u alles te weten over de Vietnamese
keuken.

Dag 10 Hanoi - Halong Bay (o-m-a)

Transfer naar Halong, een van de mooiste plaatsen in Zuidoost-Azië. De baai is een
UNESCO werelderfgoed site. Rond de middag inscheping op een traditionele jonk. Lunch
aan boord. Cruise in de baai tot zonsondergang. Aan boord kan u deelnemen aan een
partijtje vissen. Daarna bezoek aan verschillende grotten. Diner en overnachting aan
boord van de Peony cruise.

Dag 11 Halong Bay - Ninh Binh (o-m)

Na het ontbijt aan boord, worden de bezoeken verder gezet aan de eilandjes en de grotten. Lunch aan boord en ontscheping. Rit naar Ninh Binh en installatie in hotel Hidden
Charm****.

Dag 12 Ninh Binh - Hanoi (o-m)

Tijdens de voormiddag prachtige boottocht per sampan door het landschap van Karst
bergen en rijstvelden. Deze poëtische omgeving met grillige rotsen is te vergelijken met
de Baai van Halong maar dan op het land en kleiner. Verder is er de mogelijkheid om
de omgeving per fiets te ontdekken. Na het middagmaal terugkeer naar Hanoi met onderweg bezoek aan de tempels Dinh Tien Hoang en Dai Hanh. Installatie in uw hotel.
‘s Avonds marionetten spektakel op het water.

Dag 13 Hanoi - Parijs CDG (o-m)

In de voormiddag verder bezoek. Na het middagmaal is er vrije tijd tot vertrek naar de
luchthaven voor de terugvlucht naar Parijs CDG.

Dag 14 Parijs CDG - Brussel

Aankomst en aansluiting naar Brussel Zuid.

Praktisch

vanaf € 2.350

INDIVIDUELE RONDREIS

14 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke vrijdag en zondag
(andere dagen op aanvraag)
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-17/12/19
€ 2.775		
€ 2.350
18/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-25/06/20*
€ 2.980 		
€ 2.560
26/06/20-20/08/20
€ 3.240		
€ 2.790
21/08/20-31/10/20
€ 2.980		
€ 2.560
* Tarief niet geldig voor verblijven tussen 24/01 en 28/01
• Supplement single: € 535
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Vietnam Airlines (T-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engels- of Franssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Visumkosten.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN DE VOLGENDE VERLENGINGEN:
- SAPA P. 48
- CAMBODJA P. 48
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VIETNAM VERLENGINGEN

NA DE COMPLETE RONDREIS

Sapa

Cambodja

5 dagen met vertrek vanuit Hanoi.

5 dagen met vertrek vanuit Bangkok of Hanoi.

Dag 1
		

(= dag 13 rondreis)
Hanoi - Lao Cai

Dag 2
		

Lao Cai - Sapa - trekking (5 à 6u)
naar Ta Van Village (o-m)

Dag 5

Aankomst.

Brussel

Dag 3

Sapa - Lao Cai - Hanoi (o-m)

Dag 4

Hanoi - Europa (o)

’s Morgens bezoek aan een lokale markt (afhankelijk
van de dag van de week) waar de bergstammen hun
producten komen verkopen. Hierna rit naar Lao Cai
waar u de bus neemt naar Hanoi (5u). Bij aankomst onthaal en installatie in uw hotel O’Gallery Premier****.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de
terugvlucht.

48

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
2 deelnemers
€ 465
01/11/19-31/10/20
• Supplement single: € 100
• Minimum 2 deelnemers

Thailand of Vietnam - Siem Reap (a)

Dag 2

Siem Reap (o-m)

Internationale vlucht naar Siem Reap. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Saem Siemreap****.

In de namiddag transfer naar het station voor de nachttrein (Livitrans) naar Lao Cai.

Bij aankomst te Lao Cai onthaal en transfer naar uw hotel Sunny Mountain***+ te Sapa. Ontbijt. Start van de
trekking richting het lagergelegen dorpje Cat Cat. Onderweg passeer je een waterval en de rijstvelden, die
het gebied van voedsel voorzien. Aankomst in het dorpje van Y Linh Ho waar de Black Hmong minderheid leeft.
Hier ontdek je hun nog authentieke levensstijl. Na het
middagmaal verder richting de Muong Hoa vallei waar u
passeert in het dorpje van Lao Cai van de Black Hmong
minderheid. Terugkeer per wagen naar Sapa.

Dag 1

4 deelnemers
€ 360		

In de voormiddag bezoek aan Angkor Thom, deze
werd in 1177 tot nieuwe hoofdstad gesticht door
Jayavarman VII. De oude stad heeft 4 indrukwekkende
toegangspoorten. U gaat binnen via de Zuidpoort. In
het centrum bevindt zich de Bayon bergtempel, met
54 torens met telkens 4 gezichten. Daarna bezoek aan
het olifantenterras, het terras van de Melaatse Koning en
de Baphoun tempel. Vervolgens gaat u Angkor Wat zelf
bezoeken en heeft u alle tijd om foto’s te nemen. Geniet
van de zonsondergang van de Bakheng Hill tempel.

Inbegrepen
- 1 overnachting op de nachttrein Livitrans Hanoi-Lao Cai.
- 2 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Frans- of Engelssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met wagen met chauffeur.
- Transfer Lao - Cai per autocar.

Dag 3

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en verzekeringen.

Dag 4

Siem Reap (o-a)

In de voormiddag bezoek aan de tempel van Banteay
Srei, een echte parel van de Khmer kunst en de Banteay
Samre tempel. In de namiddag komt de ‘Kleine Kringloop’ aan de beurt: Prasat Kravan, Banteay Kdei en het
kunstmeer van Srah Srang. Avondmaal met voorstelling
van de traditionele Apsara dansen.

Siem Reap - Europa (o-m)

In de voormiddag maakt u een boottocht op het meer
van Tonle Sap. In de rustige omgeving van Siem Reap
maakt u kennis met het dagelijkse leven van de Cambodjanen, die aan de oevers wonen. Middagmaal en
vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de
terugvlucht, via Vietnam of Thailand.

Dag 5

Europa - Brussel

Aansluiting naar Zaventem of Brussel Zuid.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon

Vertrek tussen
Afreis
Afreis
			
uit Hanoi
uit Bangkok
01/11/19-30/09/20
€ 630
€ 785		
01/10/20-31/10/20
€ 665
€ 810		
• Supplement single: € 115
• Supplement Franstalige gids: € 35 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vlucht vanuit Thailand of Vietnam naar Siem Reap.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 3 overnachtingen in het vermelde hotel.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engelssprekende lokale gids (Franstalige mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken, verzekeringen
en fooien.
- Visumkosten voor Cambodja.

Dag 3

Hanoi (o-m)

Volle dag bezoek aan Hanoi. Hanoi is een unieke stad met Franse koloniale gebouwen,
vreedzame meren en Oriëntaalse tempels. Bezoek aan het Ho Chi Minh mausoleum, de
Eén Pilaar pagode en de tempel van de literatuur. Na de lunch in een lokaal restaurant
bezoek aan het etnologisch museum, het Meer van het Zwaard en de oude stadswijk.
’s Avonds marionetten spektakel op het water.

Dag 4

Hanoi - Halong Bay (o-m-a)

Dag 5

Halong Bay - Hanoi - Danang - Hoi An (brunch)

Na het ontbijt rit naar Halong Bay. Bij aankomst inscheping op de Renea**** of Alisa****+
jonk. Lunch aan boord. Vertrek van uw cruise in één van de mooiste landschappen ter
wereld langs rotsformaties met namen zoals Sail, Dog en Ding Huong,... Zonsondergang
vanaf de boot, gevolgd door het avondmaal.
In de voormiddag worden de bezoeken aan de eilandjes en de grotten verder gezet.
Brunch aan boord en ontscheping. Transfer naar de luchthaven van Hanoi voor de binnenlandse vlucht naar Danang. Bij aankomst transfer naar Hoi An en installatie in Emotion
Villa*** of Boutique Hoian****.

Vietnam

Ontdekkingsreis van Noord naar Zuid.
11-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Hanoi

Halong

Hue
Da Nang
Hoi An

Dag 6

Hoi An (o-m)

Dag 7

Hoi An - Hue (o-m)

Dag 8

Hue - Saigon (o-m)

Bezoek aan Hoi An, een charmant vissersstadje dat je best al wandelend kan ontdekken.
Het is een oud Cham havenstadje dat zijn originele structuur helemaal heeft weten te
bewaren met zijn 18e eeuwse kleurrijke handelshuizen, bruggetjes en Chinese tempels.
Lunch in het centrum. Vrije namiddag.
Na het ontbijt, rit naar Hue, via de spectaculaire wolkenpas. Bij aankomst, installatie in
hotel Rosaleen*** of Eldora****. Bezoek aan de belangrijkste historische monumenten
van de keizerlijke hoofdstad: de Thien Mu pagode, de keizerlijke paalgraven van de voormalige keizer Tu Duc en Khai Dinh. Daarna staat er een leuke cyclopousse tocht op het
programma die u naar de Citadel brengt.
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Saigon,
metropool van het Zuiden. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Sanouva*** of
Saigon Prince****. Bezoek aan het kloppend hart van de stad met drukke boulevards en
kleurrijke koloniale architectuur. Het bezoek begint in Chinatown en gaat verder naar de
Thien Hau tempel, gewijd aan de beschermgodin van de zeelieden. Na het middagmaal
bezoek aan het voormalige presidentieel paleis en fotostop bij de Notre Dame kathedraal, het oude postkantoor, de Dong Khoi straat, het Continental hotel en de Opera.

Dag 9
My Tho

Dag 1

Ho Chi Minh

Brussel - Parijs CDG - Hanoi

Vertrek vanuit Brussel Zuid naar Parijs CDG voor de aansluitende Vietnam Airlines vlucht
naar Hanoi.

Dag 2

Hanoi

Bij aankomst te Hanoi onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Carnot*** of
Silkh Path****. Rest van de dag is vrij.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Saigon - Mekong Delta - Saigon (o-m)

Na het ontbijt, transfer naar Ben Tre (2 uur rijden). Bezoek aan een bakstenenfabriek om
te zien hoe je stenen kunt maken volgens de methode van de lokale mensen. Hierna
boottocht op de AnHóa-rivier en bezoek aan een workshop over het maken van kokos
snoepen. De boottocht gaat verder langs de palmkreek, zodat je de dagelijkse activiteiten van de mensen langs de rivier kunt bewonderen. Middagmaal bij een lokale familie.
In de namiddag maakt u nog een wandeling en terugkeer naar Saigon.

Dag 10 Saigon - Parijs CDG (o)

Vrije dag. ’s Avond transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Parijs CDG.

Dag 11 Parijs CDG - Brussel

Aankomst te Parijs CDG en aansluiting naar Brussel Zuid.

Praktisch

vanaf € 1.850

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke dinsdag, donderdag en zondag
(andere dagen op aanvraag)
Op basis van 3* hotels
vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-17/12/19
€ 2.180		
€ 1.850
18/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-25/06/20*
€ 2.350		
€ 2.050
26/06/20-20/08/20
€ 2.570		
€ 2.275
21/08/20-31/10/20
€ 2.350		
€ 2.050
* Prijzen niet geldig voor verblijven tussen 24/01 en 28/01
• Supplement single: € 320
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van 4* hotels
2 deelnemers
4 deelnemers
vertrek tussen
01/11/19-17/12/19
€ 2.450		
€ 2.140
18/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-25/06/20*
€ 2.650		
€ 2.330
26/06/20-20/08/20
€ 2.860		
€ 2.560
21/08/20-31/10/20
€ 2.650		
€ 2.330
* Tarief niet geldig voor verblijven tussen 24/01 en 28/01
• Supplement single: € 570
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Vietnam Airlines (T-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engels- of Franssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Visumkosten.
- Gebruikelijke fooien.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

VERVOLLEDIG DEZE RONDREIS
MET EEN VAN VOLGENDE VERLENGINGEN:
- CAMBODJA (P.48)
- MEKONG PER FIETS (P. 50)
- STRANDVAKANTIE TE VUNG TAU (P. 50)
- STRANDVAKANTIE TE MUI NE (P. 50)

www.imaginetravel.be
49

VIETNAM VERLENGINGEN

NA DE RONDREIS ONTDEKKINGSREIS VAN NOORD NAAR ZUID

Kronkelend langs de Mekong per fiets
5 dagen met vertrek vanuit Saigon.
Dag 1

Saigon - Cai Be (home stay) (o-m-a)

Na het ontbijt verlaat u de drukke straten van Saigon
voor een rit richting de Mekong delta. Bij aankomst te
Cai Lay, vertrekt u per fiets voor een tocht van 18 km
naar Cai Be. U rijdt ongeveer 1,5 u langs kleine baantjes
genietend van de prachtige landschappen. Na de lunch
gaat de rit verder naar een dorpje waar u de nacht zal
doorbrengen. Overnachting in Ba Duc Homestay (eenvoudig). Vrije namiddag of mogelijkheid tot het maken
van een extra fietstocht (12 km).

Dag 2

Cai Be - Vinh Long - Tra Vinh (o-m-a)

Na het ontbijt rit per wagen naar Vinh Long waar u aan
boord gaat voor een tocht naar een van de vele Mekong
eilandjes. Hier start een fietstocht van ongeveer 40 km
over afgelegen wegen en langs kleine dorpjes. Soms
wordt de Mekong of een zijrivier overgestoken op weg
naar de pier waar u de ferry neemt naar het vasteland.
Het laatste gedeelte gaat langs rustige wegen naar het
charmante Khmer stadje Tra Vinh. Suon Sia homestay.

Dag 3

Tra Vinh - Can Tho (o-m-a)

Vandaag is een unieke dag met de combinatie van fietsen en een bezoek aan de regio van de Khmer bevolking. De fietstocht duurt 40 tot 80 km afhankelijk van
uw uithoudingsvermogen. Onderweg maakt u een stop
bij een Boeddhistische tempelschool. Aankomst te Can
Tho en installatie in hotel TTC Can Tho****.

Dag 4

Can Tho - Saigon - Parijs CDG (o-m)

Na een vroeg ontbijt vertrek voor een tocht van 40 km
langs smalle geplaveide wegen naar de drijvende markt
50

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

te Phong Dien. Na het middagmaal keert u terug naar
Can Tho. In de late namiddag transfer naar de luchthaven van Saigon voor de terugvlucht naar Parijs CDG.

Dag 5

Parijs CDG - Brussel

HO TRAM BEACH RESORT & SPA****
VUNG TAU

Ligging: kleinschalig resort gelegen vlakbij het strand, authentieke dorpjes en groene rijstvelden. Door de tuin van het resort
gaat u naar het strand.
Logies: 65 bungalows en villa’s in Vietnamese stijl met Europese invloeden zijn voorzien van balkon of terras, airconditioning,
minibar, safe, koffie- en theefaciliteiten, haardroger, bad of
douche,...
Maaltijden: 1 restaurant waar u kunt genieten van Internationale en Vietnamese specialiteiten. 1 poolbar en roomservice.
Faciliteiten: zwembad, gratis ligstoelen en parasols, sauna,
tennis, fietsen, Spa, kinderclub, fitness,...

ANANTARA MUI NE RESORT
& SPA***** MUI NE

Ligging: gelegen aan het mooie zandstrand van Mui Ne en op
ongeveer 15km van het vissersplaatsje Phan Thiet.
Logies: 89 ruime kamers voorzien van airconditioning, minibar,
koffie- en theefaciliteiten, haardroger, bad en douche, safe,...
Maaltijden: 2 restaurants: L’Anmien (lokale en internationale
gerechten) en de Thung Grill & bar, gelegen aan het strand.
Wine room, The Flow snackbar en 24u roomservice.
Faciliteiten: zwembad, fitness, wellness-centrum, sauna, yoga,
golf in de buurt,...

Aankomst en aansluiting naar Brussel Zuid.

Vung Tau of Mui Ne

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

Strandvakantie - 5 dagen
met vertrek vanuit Saigon.

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
PRIJS		
01/11/19-31/10/20
€ 820
• Minimum 2 deelnemers

SINGLE SUPPL.
€ 100		

Inbegrepen
- 3 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Diensten van een Engelssprekende lokale fietsgids.
- Alle bezoeken en transfers met a/c wagen met chauffeur
of per mountainbike.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Dag 1

Saigon - Vung Tau of Mui Ne (o)

Na het ontbijt transfer naar Vung Tau (2u30 per wagen)
of Mui Ne (4u per wagen). Bij aankomst onthaal en
installatie in het door u gekozen hotel. Rest van de
dag is vrij.

Dag 2 en 3 Vung Tau of Mui Ne (o)

2 vrije dagen aan het strand op basis van kamer en
ontbijt.

Dag 4
		

Vung Tau of Mui Ne - Saigon Parijs CDG (o)

Dag 5

Parijs CDG - Brussel

Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven van
Saigon en aansluitende vlucht naar Parijs CDG.
Aankomst en aansluiting naar Brussel Zuid.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon

Ho Tram Beach
Anantara
Vertrek tussen
			
Vung Tau
Mui Ne
			
sea view
deluxe ocean
			
bungalow
01/11/19-21/12/19
€ 360 		
€ 625		
22/12/19-09/01/20 		op aanvraag			
10/01/20-01/05/20
€ 360 		
€ 795		
02/05/20-31/10/20
€ 400		
€ 495		
• Minimum 2 deelnemers
• Prijzen niet geldig tussen 24/01 en 28/01/20
Inbegrepen
- Transfer per wagen met chauffeur.
- 3 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Luang
Prabang
25 km van Luang Prabang. In dit boeddhistische heiligdom zijn honderden Boeddhabeelden te bewonderen. De prachtige ligging aan de rivier maakt deze grotten uniek.
Terug naar Luang Prabang en onderweg stop aan Ban Xang Hai, Ban Xom en Ban Xang
Khong, waar u ziet hoe het traditionele Sa papier wordt gemaakt.

Dag 5

Luang Prabang - Vang Vieng (o-m)

Dag 6

Vang Vieng - Vientiane (o-m)

Pak Ou

Vang Vieng
Vientiane
LAOS

Na het ontbijt, rit naar Vang Vieng langsheen rijstvelden en berglandschappen. Bij aankomst installatie in hotel Riverside Boutique Resort****. In de namiddag verkenning van
dit idyllisch gelegen plaatsje langs de Nam Song rivier, een schilderachtige vallei met
grillige karstbergen als decor. Tevens bezoek aan een van de vele grotten.
Rit naar Vientiane waar u aankomt rond de middag. Installatie in hotel Crowne Plaza****.
Na de middag, bezoek aan de rustige hoofdstad: de tempels Wat Sisaket met meer dan
2000 keramische en zilveren Boeddhabeelden, Wat Phra Keo, de vergulde stoepa van That
Luang en een stop aan het Patuxay Monument, dat bekend staat als de Vientianse “Arc
de Triomphe”.

Laos &
Cambodja

2 parels van Indochina.
13-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Bangkok

Dag 2

Bangkok - Luang Prabang

Dag 3

Luang Prabang (o-m)

Vertrek vanuit Zaventem met de Thai Airways vlucht naar Luang Prabang via Bangkok.
Aankomst te Luang Prabang, een klein stadje met enorm veel charme aan de oevers van
de Mekong. Bij aankomst onthaal door de correspondent en transfer naar hotel Le Bel Air
Resort****. In de namiddag beklimming (328 treden) van de heilige Phousi heuvel om
een adembenemend panorama te ontdekken over Luang Prabang.
Mogelijkheid om ’s morgens vroeg de Boeddhistische monniken te volgen op hun bedelronde in de voormalige Koninklijke hoofdstad met haar weelderige pagodes. Ontdekking
van de oude hoofdstad van Laos, die behoort tot het Unesco werelderfgoed. Bezoek aan
het museum in het voormalige koninklijk paleis, de Wat Mai, een tempel die bekend staat
om zijn gouden bas-reliëfs. Verder naar de Wat Sene met zijn prachtige gouden gevel. In
de namiddag excursie naar de prachtige Kuang Si watervallen. Op de terugweg wordt er
nog een stop gemaakt in de Hmong en Khmu dorpen.

Dag 4

Luang Prabang - Pak Ou - Luang Prabang (o-m)

Na het ontbijt bezoek aan de Wat Xieng Thong, ongetwijfeld een van de mooiste tempelcomplexen van Zuidoost-Azië, gelegen op het uiterste puntje van het schiereiland
gevormd door de Mekong en de monding van de Nam Khane. Korte wandeling tot aan
de pier, waar u de boot stroomopwaarts neemt naar de grotten van Pak Ou, gelegen op
o= ontbijt m= middagmaal

Dag 7

Vientiane - Phnom Penh (o)

Dag 8

Phnom Penh (o-m)

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor de internationale vlucht naar Phnom
Penh. Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel Double Leaf Boutique****. Rest van de
middag is vrij.
In de voormiddag bezoek aan het Tuol Sleng Museum van de Genocide of S-21. Deze
voormalige school diende tijdens het bewind van de Rode Khmer van Pol Pot als
gevangenis en stond bekend als centrum voor mishandeling en foltering. Verder bezoek
aan de Killing Fields van Choeng Ek. Na de lunch, terugkeer naar het hotel en vrije tijd.

Dag 9

Phnom Penh - Siem Reap (o)

In de voormiddag binnenlandse vlucht naar Siem Reap. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar hotel Saem Siemreap****. In de namiddag, bezoek aan de ‘Kleine Kringloop’ met de
Ta Prohm tempel, overwoekerd door gigantische woudreuzen. Verder bezoek aan het
boeddhistische Banteay Kdei klooster en het nabij gelegen Srah Srang Meer.

Dag 10 Siem Reap (o-m)

Bezoek aan Angkor Thom dat bereikt wordt via de indrukwekkende Zuidpoort. In het
centrum ervan bevindt zich de Bayon tempel en zijn 54 vierkante torens met een
glimlachend gezicht aan elke zijde. Verder naar het Koningsplein met de Terrassen van
de Olifanten en van de Melaatse Koning. In de namiddag bezoek aan Angkor Wat, het
meesterwerk van de Khmer kunst en architectuur.

Dag 11 Siem Reap (o-m)

’s Morgens rit van ongeveer 65 km naar de hindoe tempel Beng Mealea, een voorloper van Angkor Wat, verscholen in de jungle en waarvan u de indruk krijgt dat hij pas is
ontdekt, nog deels overwoekerd met bomen en mos. Na een picknick lunch op de site,
bezoek aan de verrassend kleine maar schitterende Banteay Srei tempel, een pareltje van
de Khmer kunst en samen met de Banteay Samre de best bewaarde tempel van Angkor.

Dag 12 Siem Reap - Bangkok - Brussel (o-m)

In de voormiddag maakt u een boottocht op het meer van Tonle Sap. In de rustige omgeving van Siem Reap maakt u kennis met het dagelijkse leven van de Cambodjanen, die
aan de oevers van de rivier wonen. Middagmaal en vrije tijd tot aan de transfer naar de
luchthaven voor de terugvlucht naar Bangkok en aansluiting naar Brussel.

Dag 13 Brussel

Siem Reap
CAMBODGE
Phnom Penh

Praktisch

vanaf € 2.950

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/10 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: donderdag en zaterdag
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-15/12/19
€ 3.380		
€ 3.090
16/12/19-05/01/20 		 op aanvraag			
06/01/20-30/04/20
€ 3.380		
€ 3.090
01/05/20-28/06/20
€ 3.285		
€ 2.950
29/06/20-20/08/20
€ 3.360		
€ 3.065
21/08/20-20/09/20
€ 3.285		
€ 2.950
21/09/20-31/10/20
€ 3.380		
€ 3.090
• Supplement single: € 635
• Supplement Franstalige lokale gidsen: € 100 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Thai Airways (W-klasse).
- Binnenlandse vluchten zoals vermeld.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 10 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende lokale gidsen
(Franstalige gidsen mits supplement).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten voor Laos & Cambodja.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Aankomst in Zaventem.
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Filippijnen

Praktisch

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/10 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dinsdag/donderdag/zaterdag/zondag

Een vergeten paradijs in de Stille Oceaan. 13-daagse individuele rondreis in de Visayas.

Dag 1

Brussel - Manila

Dag 2

Manila

Aankomst te Manila. Onthaal door de lokale vertegenwoordiger en transfer naar het
hotel Citadines Bay City****.

mooie locaties om te genieten van het uitzicht. Na de lunch terug naar de haven en per
ferry naar Siquijor. Aankomst, onthaal en transfer met de resort shuttle naar Coco Grove
Beach resort****+. Het eiland kent mooie uitgestrekte stranden, mooie watervallen, een
uitdagend berglandschap en oude Spaanse koloniale kerken. Het kent ook een mystiek
karakter door de Bolo Bolo healers, die op een bijzondere wijze kwalen herkennen en
genezen.

Dag 3

Manila (o)

Dag 7 & Dag 8 Siquijor (o)

Dag 4

Manila - Dumaguete (o)

Lijnvlucht naar Manila.

Na het ontbijt, bezoek aan de hoogtepunten van Old en New Manila met rit langs het
Rizal Park, de versterkte Intramuros en het Fort Santiago. Daarna verder naar de oudste kerk van de stad, de San Augustin kerk. Vervolgens naar het moderne Makati, het
financiële en commerciële centrum.
In de voormiddag, binnenlandse vlucht naar Dumaguete op het eiland Negros. Aankomst en transfer naar het Atmosphere Resort****, gelegen aan het strand van Dauin.
Het eiland biedt tal van mogelijkheden voor de natuurliefhebber zowel boven als onder
water. Vrije namiddag.

Dag 5

Dumaguete - Apo Island - Dumaguete (o-m)

Na het ontbijt vertrek per boot naar Apo Island, het eiland is bekend als een goede
duiklocatie. U kunt er snorkelen naar prachtige koraaltuinen en enorme schildpadden
zien. Lunch op het eiland. In de namiddag kan u naar de vuurtoren wandelen voor een
panoramisch zicht en relaxen op het strand alvorens u terugkeert naar uw hotel.

Dag 6
		

Dumaguete - Twin Lakes National Park - Dumaguete - Siquijor
(o-m)

Vandaag excursie naar het nationale park dat bestaat uit 2 kratermeren, gelegen in het
zuiden van Negros. De route er naar toe is al een attractie op zichzelf met uitzichten over
de zee tussen Negros en Cebu. U kunt er de dag spenderen door er te zwemmen of per
kayak het meer te verkennen. Rondom het meer heeft u ook mooie wandelpaden en
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o= ontbijt m= middagmaal

vanaf € 2.290

2 vrije dagen en geniet van het mysterieus eiland dat nog geen massa toerisme kent. Het
eiland heeft ook mooie koraalriffen en biedt ideale mogelijkheden voor zowel duikers
als snorkelaars.

Dag 9

Siquijor - Bohol (o)

De reis gaat verder per ferry naar het volgend prachtige eiland, Bohol. Aankomst en transfer naar het Amorita Resort****. Rest van de dag is vrij.

Dag 10 Bohol (o-m)

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-14/12/19
€ 2.290		
€ 800
15/12/19-06/01/20		op aanvraag		
07/01/20-31/03/20
€ 2.350		
€ 900
01/04/20-30/04/20
€ 2.530 		
€ 900
01/05/20-27/06/20
€ 2.300		
€ 850
28/06/20-21/08/20
€ 2.830 		
€ 850
22/08/20-30/09/20
€ 2.300		
€ 850
01/10/20-31/10/20
€ 2.375		
€ 850
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Cathay Pacific (N-klasse).
- Binnenlandse vlucht Manila/Dumaguete.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Ferry transfers Dumaguete-Siquijor-Bohol-Cebu.
- 10 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engelssprekende gids tijdens de excursies.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Vandaag bezoek aan de hoogtepunten van het eiland zoals de Baclayon kerk en de beroemde ‘Chocolate Hills’. Van maart tot en met mei hebben deze heuvels een chocolade
bruine kleur. Cruise over de Loboc rivier en stop om oog in oog te staan met het kleinste
soort aapje ‘de Tarsier’. Lunch tijdens de bezoeken en terug naar het hotel.

Dag 11 Bohol (o)

Vrije dag om te genieten van zon, zee en strand.

Dag 12 Bohol - Cebu - Hong Kong (o)

Na het ontbijt transfer per ferry en dan per wagen naar de luchthaven van Cebu voor de
internationale vlucht naar Brussel via Hongkong.

Dag 13 Hong Kong - Brussel
Aankomst in Brussel.

DEZE REIS IS EEN VOORBEELD VAN WAT MOGELIJK
IS IN DE FILIPPIJNEN. LAAT U INSPIREREN DOOR
DIT REISSCHEMA. GEEF UW PERSOONLIJKE IDEEËN
AAN UW REISAGENT DOOR, EN WIJ MAKEN UW REIS
OP MAAT.

www.imaginetravel.be

FILIPPIJNEN VERLENGING EN REIZEN OP MAAT
Natuurlijk is het bij Imagine ook mogelijk om samen met ons uw reis samen te stellen. Laat u inspireren door ons
reisschema. Geef uw persoonlijke ideeën aan ons door en Imagine maakt uw droomreis op maat. Met zijn meer dan
7000 tropische eilanden vormt de Filippijnen de op één na grootste archipel ter wereld.

EXTENSIE PALAWAN

Rijstterrassen Banaue

De grootste diversiteit aan natuur komt u tegen op dit eiland. Van een vlak gebied met uitgestrekte jungle, hoge
rotsformaties met witte verlaten palmboomstranden tot
zwarte lavastranden en zelfs ondergrondse rivieren.

6 dagen met vertrek vanuit Bohol.
Dag 1
		

(= dag 12 van het programma)
Bohol - Cebu - Manila

Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse
vlucht terug naar Manila en intrek in het hotel Heritage**** of hotel Jen****.

Dag 2

Manila - Banaue (o)

Vandaag vroeg vertrek in internationaal gezelschap
of op individuele basis naar het centraal gelegen
berglandschap van Luzon en via de historische Daltonpas naar Banaue, gelegen op een hoogte van 1300
meter. Installatie in het Banaue hotel.

Dag 3

Banaue (o)

Tocht per jeepney en verder te voet op ontdekking naar
de dorpen van de Ifuago, de oorspronkelijke inheemse
Filippijnen, die de duizelingwekkende rijstterrassen hebben aangelegd. Geniet van de prachtige uitzichten. In
het Banga-an dorp maakt u kennis met de levensstijl van
de lokale bevolking.

Dag 4
		

Banaue - Sagada - Bontoc - Banaue
(o-m)

Na het ontbijt, geniet u verder van de mooie uitzichten
over het berglandschap. U rijdt over de meest spectaculaire wegen naar de grotten van Sagada, bekend voor
de doodskisten van de Igorot in de grotgraven van de
kalkgebergten. Na het middagmaal vertrek naar Bontoc
voor een bezoek aan het museum van de bergvolkeren,
opgericht door een Belgische Zuster. Terug naar Banaue
voor overnachting.

Dag 5

Banaue - Manila (o)

Einde van deze prachtige tour door de noordelijke
hooglanden van Luzon. Terugkeer naar de hoofdstad
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

en laat in de namiddag aankomst in het hotel Heritage.
U kunt zich eventjes opfrissen en daarna transfer naar de
luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 6

(dag 12 van het programma)
Cebu - Puerto Princessa

Bij aankomst te Puerto Princessa, shuttle transfer naar
het hotel Sheridan Beach Resort****. 3 nachten op basis
van kamer en ontbijt.

Manila - Brussel

Aansluiting naar Zaventem

VERLENGING

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
5 dagen/4 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: woensdag
SINGLE SUPPL.
€ 200		

El Nido, gelegen in het noordwesten van Palawan, waar
de gekleurde riffen, rotsen en verstopte strandjes grenzend aan kraakhelder water te verkennen zijn per kayak
of per lokale banca. Ook hier zijn er uitstekende plekken
om te duiken en te snorkelen.

Dag 1
		

(dag 12 van het programma)
Cebu - El Nido (a)

Bij aankomst bij El Nido, shuttle transfer naar het hotel
Miniloc Island. 3 nachten op basis van vol pension.

Dag 2 en 3 Puerto Princessa (o)

Dag 2 en 3 El Nido (o-m-a)

Dag 4
		

Puerto Princessa - Manila Hong Kong (o)

Dag 4

El Nido - Manila - Hong Kong (o)

Dag 5

Hong Kong - Brussel

Dag 5

Hong Kong - Brussel

Vrij verblijf aan het strand.

Praktisch
Vertrek tussen
PRIJS		
01/11/19-31/10/20
€ 1.115
• Minimum 2 deelnemers

Dag 1
		

EXTENSIE EL NIDO

Vrije voormiddag. In de late namiddag transfer of binnenlandse vlucht naar de luchthaven voor de terugvlucht via Manila.

Vrij verblijf aan het strand.

Vrije voormiddag. In de late namiddag binnenlandse vlucht naar de luchthaven voor de terugvlucht via
Manila.
Terugvlucht naar Zaventem.

Terugvlucht naar Zaventem.

INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/4 nachten - Prijs per persoon - Vertrek dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS		
01/11/19-31/10/20
€1.285
• Minimum 2 deelnemers

SINGLE SUPPL.
€ 200		

Inbegrepen
- 4 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens programma.
- Alle bezoeken en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen/bus.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

INDIVIDUELE VERLENGING

INDIVIDUELE VERLENGING

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon in dubbel

5 dagen/3 nachten - Prijs per persoon in dubbel

Vertrek tussen
01/11/19-31/10/20
€ 560			
• Minimum 2 deelnemers

Vertrek tussen
01/11/19-31-10-20
€ 1091			
• Minimum 2 deelnemers

Inbegrepen
- Binnenlandse vlucht Cebu/Puerto Princesa/Manila.
- Airport shuttle transfers.
- 3 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.

Inbegrepen
- Binnenlandse vluchten Cebu/El Nido/Manila
- Airport shuttle transfers
- 3 overnachtingen op basis van kamer en vol pension.

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken
en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken
en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
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Dag 1

Brussel - Dubai - Tokio

Dag 2

Tokio

Lijnvlucht naar de Japanse hoofdstad Tokio, via Dubai.
Aankomst in Narita Airport, waar u wordt opgewacht door onze lokale vertegenwoordiging. Transfer per trein of shuttle bus naar hotel Gracery Shinjuku (standaard) of hotel Park
(superior). Rest van de dag is vrij.

Dag 3

Tokio (o)

Dag 4

Tokio (o)

Volle dag stadsbezoek met privé gids: de tuin Hama-Rikyu Teien (vb Edo periode), thee
ceremonie, boottocht op de Sumida rivier, verder naar Akasuka Kannon tempel met
zijn Nakamise galerij vol kleurrijke souvenirwinkels. In de namiddag wandeling door de
Omotesando wijk. Op het einde van de dag stop aan het Meiji-schrijn.
Vrije dag in Tokio. U kunt er ’s morgens vroeg de Tsukji Fish Market bezoeken, de vele
galerijen en musea of het elektronisch district Akihabara. Een andere mogelijkheid is uw
railpass gebruiken om de plaatsen Nikko, dat 1200 jaar geleden gesticht is door boeddhistische monniken, of om de voormalige hoofdstad Kamakura te bezoeken.

Japan

Het land van de rijzende zon.
11-daagse individuele rondreis met gebruik
van de Japan Rail Pass.
Zo is uw route van tevoren uitgestippeld en
kunt u ter plaatse uw dagen naar wens invullen.

Dag 5

Tokio - Hakone (o-a)

Dag 6

Hakone (o-a)

Dag 7

Hakone - Kyoto (o)

Dag 8

Kyoto (o)

Per trein reist u naar Hakone, ook wel bekend als de toegangspoort naar Mt. Fuji. Deze
plaats is bekend vanwege de vele onsen, natuurlijke warmwaterbronnen, die u in bijna
elk hotel kunt vinden. Met uw Hakone Free Pass heeft u de mogelijkheid om te profiteren
van de vele vormen van vervoer die het park te bieden heeft, zoals de bussen, kabelbaan
en boten op Lake Ashi. Overnachting in ryokan Pax Yoshino (standaard Japanse stijl, geen
privé badkamer) of ryokan Yugiriso (superior Japanse stijl, met privé badkamer).
U kunt een volle dag bezoek brengen aan de omgeving van Mt. Fuji met uw transportpas.
(Bij helder weer zult u een glimp opvangen van de Mt. Fuji.) Neem de bus naar het vijfde
station van Fuji-san, Japans voor heilige berg of maak een cruise op het Ashi meer en
een spectaculaire rit met een kabelbaan over het zwavelhoudend Komagatake gebergte.
Vandaag verder per Shinkansen flitstrein naar Kyoto. U wordt er eerst uitgenodigd in een
traditioneel Machiya huis en krijgt er uitleg over de architectuur en hoe u een Kimono
aandoet, gevolgd door een thee ceremonie. Korte wandeling in de omgeving. Terug naar
hotel Vista Premio (standaard) of hotel Granvia (superior).
‘s Morgens bezoek aan het Nijo kasteel uit 1603 met zijn sierlijke decoratie en mooie
tuinen, het schitterende Gouden Paviljoen en het keizerlijk paleis. Laatste stop in de voormiddag aan de Daitoku-Ji Zen tempelcomplex voor een zazen meditatie. In de namiddag
verder bezoek aan de Kiyomizu tempel vanwaar u ook een mooi uitzicht over de stad
hebt. Afsluiter van de dag is een wandeling door het levendige Higashiyama district.

Dag 9
Nikko
Fuji-Yama
Kyoto

Tokyo
Kamakura
Hakone

Kyoto (o)

Vandaag kunt u met uw railpass een bezoek brengen aan Nara met o.a. de Todaji tempel
met zijn reuze Boeddhabeeld, het Kasuga Shinto heiligdom en het hertenpark.

Dag 10 Kyoto - Dubai (o)

Vrije dag tot aan de transfer per trein naar de luchthaven van Osaka voor uw terugvlucht
naar Brussel via Dubai.

Dag 11 Dubai - Brussel
Aankomst in de voormiddag.
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o= ontbijt a= avondmaal

Praktisch

vanaf € 3.530

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: dagelijks
Op basis van standaard hotels
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 3.650		
€ 930
01/11/19-16/12/19
17/12/19-31/12/19		 op aanvraag		
01/01/20-14/03/20
€ 3.530		
€ 725
15/03/20-29/04/20
€ 4.130		
€ 1.030
30/04/20-10/05/20		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-30/05/20
€ 3.625		
€ 930
31/05/20-28/06/20
€ 3.530		
€ 725
29/06/20-31/08/20
€ 4.285		
€ 1.030
01/09/20-31/10/20
€ 4.130		
€ 1.030
• Minimum 2 deelnemers
Op basis van superior hotels
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-16/12/19
€ 4.390		
€ 1.460
17/12/19-31/12/19		 op aanvraag		
01/01/20-14/03/20
€ 4.050		
€ 1.150
15/03/20-29/04/20
€ 4.690		
€ 1.495
30/04/20-10/05/20		op aanvraag (Golden week)
11/05/20-30/05/20
€ 4.370		
€ 1.460
31/05/20-28/06/20
€ 4.050		
€ 1.150
29/06/20-31/08/20
€ 4.850		
€ 1.495
01/09/20-31/10/20
€ 4.690		
€ 1.495
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Lijnvlucht met Emirates (U-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7-daagse Japan Railpass & Hakone Free Pass.
- PASMO Tokyo transport pass.
- 1 dag bus en metropass in Kyoto.
- 8 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Ingangsgelden en bezoeken met Engelssprekende lokale
privé gids op dag 3 en dag 8.
- Documentatiemap per kamer.
- Ter plaatse uitgebreide informatiemap met kaarten.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Bagage vooruitzend service.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Japan ervaart dramatische prijsschommelingen gebaseerd
op festivals, vakantiedagen en in sommige gevallen in
het weekend. Zodanig dat er supplementen zullen zijn
voor reservaties tijdens de Olympische Spelen, het weekend,
het hoogseizoen en op Japanse feestdagen
(nog niet gekend tijdens opmaak van de brochure).
- Een maand voor vertrek hebben wij een fotokopie nodig
van het internationaal paspoort.

www.imaginetravel.be

RAADPLEEG OOK ONZE AFZONDERLIJKE JAPAN BROCHURE
TEMPELVERBLIJF IN MOUNT KOYA (KOYASAN)

Japan

KYUSHU

T R A V E L

EDITIE 2020

Het land van de rijzende zon blijft verrassen en fascineren. Geen wonder, want
het futurisme van hun hoogtechnologische beschaving lijkt niet in strijd met
hun soms middeleeuwse tradities. Ontdek onze rondreizen in de Japan brochure. Van een city trip naar Tokyo tot een volledige individuele rondreis uitgewerkt met de Japan Railpass of in internationaal gezelschap. Natuurlijk is het
bij Imagine ook mogelijk om samen met ons uw reis samen te stellen. Laat u
inspireren door ons reisschema. Geef uw persoonlijke ideeën aan ons door en
Imagine maakt uw droomreis op maat.
Volgende thema’s kunnen u helpen:
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Deze Werelderfgoedsite is gelegen in de regio Kansai, op zo’n 2 u van Osaka via een mooie treinrit en een spectaculaire kabelbaan. De boeddhistische
tempelstad, opgericht door Kobo Daishi kunt u het best al wandelend verkennen. Het unieke aan een verblijf op Koyasan is dat u er kan overnachten
in een Shukubo, een pelgrimsverblijf in één van de tempels. In de eenvoudige accommodatie slaapt u op een futton (matras) en moet u de badkamer
delen. Vegetarisch avondmaal en ontbijt zijn inbegrepen en bereid volgens
de boeddhistische voorschriften. ’s Ochtends woont u een ceremonie bij en
maakt u het leven van de monniken van heel dichtbij mee. Geniet van het “zen”
gevoel dat u in Koyasan vanzelf krijgt!

SHIKOKU

Begin uw rondreis door het zuidelijke eiland met een bezoek aan het moderne
Fukuoka en stap daar op de trein naar Nagasaki. In Kumamoto kunt u een
van Japans mooiste en grootste feodale kastelen en de beroemde Suizenji
tuin bezoeken. Aanrader is een daguitstap vanuit Kumamoto naar de vulkaan
Aso. Het kuuroord Beppu is dan weer zeer bekend voor zijn dampende onsen
(warmwaterbronnen en -baden).

OKINAWA

HOKKAIDO

Gelegen in het hoge noorden van Japan, is Hokkaido een waar paradijs voor
liefhebbers van rust, ruimte en natuur. In de zomer kunt u er rondreizen per
trein of per huurwagen en de nationale parken met hun ongerepte wouden,
bergen en meren ontdekken. In de winter is Hokkaido the place to be om te
skiën, te snowboarden of andere populaire wintersporten. De hoofdstad Sapporro is bekend van de Olympische Winterspelen in 1972 en voor zijn jaarlijks
Winter Festival in februari.

Het kleinste van Japan’s vier grote eilanden is beroemd vanwege zijn 1400
kilometer lange pelgrimsroute. Met haar 88 tempels vormt ze al eeuwen lang
de basis van pelgrimstochten in navolging van Kobo Daishi, de stichter van het
Zen Boeddhisme. Shikoku heeft echter veel meer te bieden dan alleen maar
tempels. Zo vindt u er een lekkere gastronomie op basis van heerlijke vis en
schaaldieren en de bekende Sanuki Udon noedels van Kanaga. Er zijn tevens
talrijke plaatsen om te raften, te surfen en zelfs aan whale-watching te doen.
Een ander verrassend aspect van Shikoku zijn de kunsteneilandjes Naoshima
en Teshima, een mekka voor liefhebbers van hedendaagse kunst. In nauwelijks
20 min. brengt een ferry u naar Naoshima, waar u van het ene museum naar
het andere kan met de ‘Museum free shuttle bus’ of per fiets. Maar dé trekpleister is wel het Benesse House, museum én hotel, gebouwd door de wereldberoemde Japanse architect Tadao Ando.

Het tropische eiland Okinawa maakt deel uit van de eilandengroep Ryukyu
en ligt 685 km ten zuidwesten van het meest zuidelijke deel van Japan in de
Oost-Chinese Zee (op 2.100 km van Tokyo). Ideaal als u zich wilt ontspannen
na een rondreis door Japan want het eiland is bekend voor zijn prachtige
stranden, zijn azuurblauwe zee en haar kleurrijke koraalriffen tot grote vreugde
van zonnekloppers, duikers en snorkelaars). Okinawa is ook een surfparadijs dat
surfers van over heel de wereld aantrekt in bepaalde baaien met torenhoge
golven.
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Zuid-Korea

De gouden route van Zuid-Korea per K-Shuttle.
10-daagse rondreis in internationaal gezelschap met Engelstalige gids.

Dag 1

Brussel - Dubai - Seoul

Dag 2

Seoul

Dag 3

Seoul (o-m)

Dag 4

Seoul - Gongju - Jeonju (o)

Dag 5

Jeonju - Gwangju - Suncheon - Yeosu (o)

Dag 6

Yeosu - Busan - Gyeongju (o)

Vertrek vanuit Zaventem met Emirates naar Seoul.
Bij aankomst op de internationale luchthaven Incheon, verwelkoming door de lokale
agent en transfer naar het hotel Holiday Inn Express Seoul Euljiro***. Vrije namiddag voor
een eerste kennismaking met de stad die traditie en moderniteit verenigt.
Na het ontbijt start van de sightseeingtour doorheen de stad met oog voor de Tempel
van Jogyesa, het Paleis Gyeongbokgung en de aflossing van de wacht, het Nationaal
Volksmuseum en het Gingsengcenter. Lunch. Daarna rit richting het Korean Folk Village
waar kennis wordt gemaakt met de cultuur van de late Joseondynastie aan de hand van
authentieke huizen en gebouwen uit de verschillende Zuid-Koreaanse provincies. Overnachting in het hotel.
Afspraak ’s morgens vroeg bij de ontmoetingsplaats bij Gwanghwamun en vertrekt u
naar Gongju voor een bezoek aan de tombe van Koning Muryeong en het Fort Gongsanseong. Verder naar Buyeo, ooit de hoofdstad ten tijde van de Baekjedynastie. In het Baekje
Cultural Land, maakt u kennis met de pracht en praal die tijdens deze periode heerste.
U bezoekt er de rots van Nakhwaam, met de lugubere geschiedenis uit de laatste dagen
van het koninkrijk. Tenslotte bezoek aan Jeonju Hanok Village, met de typische architectuur van de bijna 800 hanokhuizen op de site. ‘s Avonds intrek in het hotel Ramada****.
Na het ontbijt vertrek naar Gwangju, hoofdplaats van de regio Honam en bakermat van
de Democratische Beweging in Korea. U bezoekt er de 18de Nationale begraafplaats van
mei, gelegen voor de Mudeungsanberg en is het symbool van vrijheid en democratie.
Vervolgens rijdt u verder naar Suncheon voor een bezoek aan de,11 km² grote’ Bay Garden’.
Daarna verder naar Yeosu een havenstad en ook een belangrijke site van admiraal Yi SunSin’s Path. Intrek in het hotel Yeosu Ocean hill****.
Ontbijt. Bezoek aan het Fort van Jinjuseong, gelinkt aan de Japanse invasie van 1592.
Verder naar Busan voor een bezoek aan de grootste vismarkt van het land, Jagalchi en aan
het populaire zandstrand van Haeundae. Transfer naar het meer noordelijke Gyeongju,
intrek en overnachting in het Hotel Gyeongju Commodore***+.
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Mt Soreak

Dag 7

Gyeongju - Wonju (o)

De verkenning van Gyeongju begint met een bezoek aan de werelderfgoedsites van de
adembenemende boeddhistische Seokgrum Grotto (toegang optioneel) en de Bulguksa
tempel uit de 6e eeuw, opgericht onder de Silla dynastie. Beide herbergen talloze waardevolle culturele en religieuze relicten. Verder naar Andong Hahoe Folk Village waar de
periode van de Joseondynastie herleeft. Vervolgens rit naar Wonju, gedomineerd door de
Chiaksanbergen en de Seomrivier. Wonju kent als voormalige provinciehoofdstad een rijk
verleden en een aantal culturele parels. Overnachting in het Wonju Interburgo Hotel****.

Dag 8

Wonju - Mt. Seorak - Seoul (o)

Ontdekking van het noorden van Zuid-Korea waar er in het Alpensia Resort in Pyeongchang in 2018 de Olympische Winterspelen waren. Optioneel bezoek per kabellift aan de
skischans. Nadien verder richting het Nationaal Park Mount Seorak dat met zijn unieke
fauna en flora wordt beschermd als UNESCO werelderfgoed. Bezoek aan de Shinhungsa Tempel met het 14,5 meter hoge Boeddhabeeld en het fort van Gwongeumseong
(beiden optioneel). Terugkeer naar de hoofdstad Seoul. Overnachting in hotel Holiday Inn
Express Seoul Euljiro***.

Pre-extensie met vertrek op zaterdag vanuit Brussel

Het Prachtige Jeju eiland
Dag 1

Brussel - Dubai - Seoul

Dag 2

Seoul

Vertrek vanuit Zaventem met Emirates naar Seoul.
Bij aankomst op de internationale luchthaven Incehon, verwelkoming door de chauffeur
en transfer naar het hotel Holiday Inn Express Seoul Euljiro***. Vrije namiddag voor een
eerste kennismaking met de stad die traditie en moderniteit verenigt.

Dag 3

Seoul - Jeju (o)

Dag 4

Jeju (o-m)

Vlucht naar het eiland Jeju. Onthaal op de luchthaven en transfer naar het hotel KAL*****.
Op Jeju treft u natuurfenomenen zoals vulkanische lavagrotten die tot de grootste ter
wereld behoren en uitgestrekte stranden. Jeju heeft meer dan 230 km aan wandelpaden
die zich langs de rotsige kust uitstrekken, de paden zijn opgedeeld in trajecten waarvan
u er een zou kunnen stappen.
In de ochtend ontdekt u de prachtige natuur per paard, een leuke ervaring. Verder naar
Seoneup Folk Village. In dit openluchtmuseum komen de rijke tradities van Korea aan
bod. Na de lunch rijdt u via Gwangchigi Beach naar de plaats waar de Haenyo vrouwen
nog actief zijn voor een duikshow. Tot op zeer hoge leeftijd duiken zij schelpen en zeedieren op uit de zee. Het frappante is dat zij hierbij geen zuurstof gebruiken en toch
moeiteloos onder water blijven. In de buurt heb je Dzongsan Ilchulbng Peak, een
groene kater gevormd door vulkanische activiteit. Daarna via één van de mooiste
kustroutes (Jongdalri shore road) naar de Manjang grot.

Dag 5

Jeju - Seoul (o)

Vrije dag. U kunt nog een trekking maken in het Nationaal Park Halla. De uitgebluste
vulkaan is de hoogste berg van Zuid-Korea. Op heldere dagen heeft u hier een prachtig
uitzicht. Transfer naar de luchthaven. Terugvlucht naar Seoul voor verderzetting van de
reis.

Dag 6

Seoul (o-m) (dag 3 van het programma)

Dag 9

Seoul - Dubai (o)

Na het ontbijt excursie naar DMZ, de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea. Het
is een plek waar de erfenis van de Koude Oorlog nog altijd indrukwekkend aanwezig is.
U bezoekt ook de Derde Tunnel. Deze tunnel werd in 1978 vanuit het noorden gegraven
om het zuiden te infiltreren. Hij is 1635 meter lang en 2 meter hoog en breed. Nu is er
een deel open voor bezoekers. Bezoek aan Imjingak Park. De excursie eindigt in Itaewon
street waar je terugkeert naar het hotel op eigen houtje. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Seoul
Wonju

Jeonju
Gwangju

Dag 10 Dubai - Brussel

Buyeo
Gyeongju
Suncheon

Busan

Yeosu

Aankomst in Brussel.

Praktisch

vanaf € 1.990

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
10 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dinsdag
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
€ 1.990		
€ 630
01/11/19-15/12/19
16/12/19-07/01/20		op aanvraag		
08/01/20-24/03/20*
€ 2.200		
€ 630
25/03/20-07/05/20
€ 2.270		
€ 630
08/05/20-28/06/20
€ 2.200		
€ 630
29/06/20-31/07/20
€ 2.725		
€ 730
01/08/20-31/10/20
€ 2.650		
€ 730
* Tarief niet geldig op vertrek 21/01, 31/03, 28/04 en 29/09
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Emirates (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Engelssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen of autocar.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.

PRE-EXTENSIE

HET PRACHTIGE JEJU EILAND
Vertrek de zaterdag
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/19-15/12/19
€ 895		
€ 275
16/12/19-11/01/20		op aanvraag			
12/01/20-30/06/20
€ 895		
€ 275
01/07/20-31/08/20
€ 1.010		
€ 275
01/09/20-31/10/20
€ 895		
€ 275
• Minimum 2 deelnemers
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Verderzetting van het programma.
o= ontbijt m= middagmaal
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Mongolië

In het spoor van Genghis Khan. 11-daagse rondreis met chauffeur.

Praktisch

vanaf € 3.580

INDIVIDUELE RONDREIS

11 dagen/9 nachten - Vertrek: maandag en woensdag

Dag 1

Brussel - Ulaanbaatar

Dag 2

Ulaanbaatar (m-a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Turkish Airlines vlucht naar Ulaanbaatar, via Istanbul.
Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Kempinski*****. Na de middag, bezoek aan de
stad Ulaanbaatar met zijn historische, boeddhistische tempels en kloosters. Bezoek aan
het Gandanklooster, het belangrijkste en grootste in Mongolië en symbool van de boeddhistische revival na de onderdrukking door de Russen. Binnen in het hoofdgebouw bevindt zich een 26 meter hoog Boeddhabeeld en een flink aantal kleinere versies. Ontdek
meer over het verleden van de stad op het Sukhbataar Square. Eindig de dag vanaf Zaisan
Memorian Hill voor een schitterend zicht op de stad en een mooie zonsondergang.

Dag 7

Dag 3

Dag 8

Ulaanbaatar - Midden Gobi (o-m-a) (220 km)

In de vroege ochtend vertrek naar Baga Gazriin Chuluu, een prachtige berg met een
hoogte van 1751m in het Granietmassief van Mongolië. Daarna bezoek aan een historische tempelruïne en ontdekking van de regio. Picknick lunch onderweg. Aankomst in
de late namiddag en installatie in uw gerkamp met typische, ronde Mongoolse tenten.

Zuid-Gobi - Bayanzag (o-m-a) (150 km)

Rit naar de beroemde ‘Vlammende Rotsen’ in Bayanzag. Het gebied is een belangrijke
vindplaats van fossiele resten van dinosaurussen en dino-eieren door de paleontoloog
Roy Chapman Andrews. Vrije tijd om de omgeving te verkennen. In de namiddag bezoek
aan het Gobi Saxaul bos. Deze boom/struik bewaart water in zijn schors en is dus van
groot belang voor de nomaden. Daarnaast gebruiken de nomaden deze boom ook als
brandhout en als schuilplaats. Lunch, diner en overnachting in een gerkamp.

Bayanzag/Zuid-Gobi - Ongi Klooster (o-m-a) (150 km)

Na het ontbijt keert u terug richting het noorden. Bezoek aan de ruïnes van het eens
beroemde Ongiklooster. Bezoek aan een gerestaureerde tempel en wandeling in de
omgeving. Lunch, diner en overnachting in een gerkamp.

PRIJS
SINGLE SUPPL.
Vertrek tussen
01/04/20-21/06/20
€ 3.580		
€ 560
22/06/20-31/08/20
€ 3.970		
€ 560
01/09/20-30/09/20
€ 3.580		
€ 560
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Turkish Airlines (T-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de vermelde accommodaties
of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engelssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.

Ongi - Karakorum (o-m-a) (300 km)

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals drank en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.

Verder naar het zuiden waar u aankomt bij het Nationaal Park Gobi en zijn ‘Drie Schoonheden’. Wandeltocht naar de Vallei van Yol met haar verbluffende fotogenieke uitzichten.
Er zijn in het park gebieden met steppes, rotsen en zandduinen. De vallei is genoemd
naar de zeldzame lammergier (Yol). Lunch, diner en overnachting in een gerkamp.

Dag 10 Karakorum - Ulaanbaatar (o-m-a) (380 km)

Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Buiten de hoofdstad overnachten we in gerkampen
(meestal vierpersoons). In deze kampen zijn bedden
en (eenvoudige) sanitaire voorzieningen aanwezig.
- Upgrade naar deluxe gerkampen met privé badkamer
of bungalows mogelijk. (supplement op aanvraag).

Dag 6

Dag 11 Ulaanbaatar - Brussel

Dag 4

Midden Gobi - Tsagaan Suvarga (o-m-a) (280 km)

Na het ontbijt, bezoek aan de ruïnes van de tempel Sum Khukh Burd. Verder richting
Tsagaan Suvarga, waar grotschilderingen uit het Bronzen tijdperk terug te vinden zijn. De
weg naar de schilderingen op zich is een avontuur en zorgt voor prachtige vergezichten.
Picknick lunch in het gebied. Diner en overnachting in een gerkamp.

Dag 5

Zuid-Gobi en Yol-vallei (o-m-a) (280 km)

Yol - Zandduinen van Khongor (o-m-a) (200 km)

Na het ontbijt vertrek richting de zandduinen van Khongor. Deze zijn ook bekend als
de ‘Zingende Duinen’. De beklimming van deze zandduinen wordt beloond met een
adembenemend uitzicht over het gebied. De hoogste duin is maar liefst 800 m hoog!
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Het uitzicht vanaf de top is adembenemend. ’s Avonds geniet u van de onvergetelijke
zonsondergang die dit grootse gebied stilaan laat verzinken in de nacht. Lunch, diner en
overnachting in een gerkamp.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Dag 9

In de voormiddag lange rit naar Karakorum dat in de 13e eeuw hoofdstad was van het
Groot Mongoolse Rijk dat gesticht werd door Gengis Khan. Bezoek aan het klooster van
Erdene-Zuu, ooit het grootste en machtigste in Mongolië, en aan de tempels die een
goed voorbeeld geven van Tibetaans boeddhistische Tangaschilderingen daterend
uit de 16e eeuw. Bezoek aan het Karakorum museum. Diner en overnachting in een
gerkamp.
Terugkeer naar de hoofdstad van Mongolië met onderweg picknick. De landschappen
variëren van steppe tot groene valleien o.m. het Hustain Nationaal Park. Installatie in hotel
Kempinski*****.
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem, via Istanbul.

Mongolië kent heel wat festivals waarvan het unieke
en kleurrijke Naadam festival het meest bekende is.
Tijdens dit festival in juli 2020 krijgt u een inkijk in de
bijzonder nomadencultuur. Meer info op onze website!

ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
3) AANVRAAG REIS OP MAAT
ImagineTravel werkt graag een reis op maat uit. Na het akkoord van de reiziger en ondertekening van de bestelbon wordt het voorschot betaald. De volledige overeenkomst gaat
pas in na bevestiging van ImagineTravel.
4) PRIJS VAN DE REIS
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor het programma en de prijs aan te passen bij
kennelijke, duidelijke materiële vergissingen. ImagineTravel behoudt zich steeds het recht
voor om prijzen te wijzigen.
b/ In de brochure en in de offerte op maat wordt telkens duidelijk beschreven wat inbegrepen en niet inbegrepen is in de prijs van de reis.
c/ De prijzen in deze brochure zijn berekend volgens de wisselkoersen op 27 juni 2019.
5) BETALING VAN DE REISSOM
a/ De reiziger betaalt bij het ondertekenen van het contract 30% van de totale som als voorschot op de reis met een minimum van 300€. Bij onmiddellijke uitgifte van de vliegtuigtickets kan dit voorschot verhoogd worden met de totale prijs van de tickets.
b/ De reiziger betaalt het saldo van de reis 35 dagen voor vertrek.
c/ Bij boeking minder dan 36 dagen vertrek wordt meteen het volledige bedrag van de reis
betaald.
6) OVERDRAAGBAARHEID VAN DE REIS
a/ Alle kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de reis aan andere personen worden
integraal doorgerekend aan de reiziger.
b/ ImagineTravel doet steeds al het mogelijke om een reis over te dragen maar maakt voorbehoud indien dit niet kan gerealiseerd worden ondanks alle inspanning (bv indien vluchten volledig vol zitten en wachtlijsten hebben).
7) WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
De reiziger heeft het recht om, na bevestiging van de reis, nog wijzigingen aan te brengen, deze moeten schriftelijk overgemaakt worden en alle kosten die hieruit voortvloeien
worden door ImagineTravel aan de reiziger voorgesteld. Na goedkeuring van de reiziger zal
ImagineTravel alle nodige inspanningen leveren om de gevraagde aanpassingen uit te voeren.
Wijzigingskosten voor vluchten (andere dagen, andere maatschappij,...) bedragen meestal
100%.
ImagineTravel onderschrijft de Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie
reizen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de geschillencommissie
reizen en op de website van ImagineTravel (www.imaginetravel.be).
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN IMAGINETRAVEL VOOR PAKKETREIZEN
1) AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a/ Alle aanbiedingen, promoties, programma’s,... zijn ter goeder trouw opgemaakt, telkens
op basis van de gegevens op dat moment beschikbaar en zijn niet bindend. Geafficheerde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten, kamertypes,...
In sommige gevallen kan ImagineTravel genoodzaakt zijn een bepaald aanbod te schrappen of te wijzigen. ImagineTravel zal steeds een alternatief aanbieden. Het programma,
uren, prijzen,... worden bij boeking meegegeven.
b/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om materiële vergissingen te verbeteren die
voorkomen in de precontractuele informatie en/of het contract.
c/ De klant aanvaardt dat ImagineTravel wijzigingen kan doorvoeren aan de pakketreisovereenkomst.
2) INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijk informatie,
die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan de organisator, zoals fysieke gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, noodzakelijke informatie voor het aanvragen
van een eventueel visum, exacte leeftijd van kinderen op het ogenblik van de reis,...
b/ De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen over de bestemmingen (klimatologische omstandigheden, lokale gebruiken en gewoonten,...).
c/ De reiziger moet bij reservatie essentiële voorwaarden en bijzondere wensen specifiek
vermelden aan de reisorganisator.

8) WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om bepalingen aan de pakketreisovereenkomst te wijzigen.
b/ Afhankelijk van de lokale omstandigheden (toestand van de wegen, weersomstandigheden,...) zal ImagineTravel steeds het nodige doen om het programma in de mate van
het mogelijke uit te voeren en de voorziene excursies en bezoeken te laten doorgaan.
De volgorde van de bezoeken kan steeds wijzigen (bv om grote hitte te vermijden, om
onvoorziene drukte te ontlopen,...).
9) OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger kan ten allen tijde de overeenkomst opzeggen mits betaling van een opzegvergoeding als volgt bepaald:
- Tot 3 maanden voor vertrek 10% van de totale kostprijs.
- Tot 45 dagen voor vertrek 30% van de totale kostprijs.
- Tot 30 dagen voor vertrek 50% van de totale kostprijs.
- Tot 8 dagen voor vertrek 75% van de totale kostprijs.
- Van 7 dagen tot vertrekdatum 100% van de totale kostprijs.
Annulatiekosten van vliegtickets bedragen steeds 100% van zodra deze tickets zijn uitgegeven.
Eventueel afgesloten reisverzekeringen zijn nooit terugbetaalbaar.
b/ De opzegging van de overeenkomst moet steeds schriftelijk aan de organisator overgemaakt worden.

10) OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
ImagineTravel behoudt zich het recht voor om groepsreizen, waarbij het minimum aantal
deelnemers van 15 reizigers niet is bereikt, ten laatste 25 dagen voor vertrek te annuleren.
11) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
ImagineTravel is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis. De aansprakelijkheid
is beperkt tot maximum 3 maal de reissom, behalve voor persoonlijk letsel.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.
12) KLACHTENREGELING
a/ Tijdens de reis.
Elke klacht of tekortkoming dient zonder onnodige vertraging gemeld te worden ter
plaatse in het hotel of aan het lokaal agentschap (noodnummers worden steeds op reisdocumenten meegegeven).
Bij schriftelijke melding van een klacht aan de doorverkoper dient ook steeds een kopie
aan de organisator gestuurd te worden (info@imaginetravel.be).
Laattijdige melding zal de begroting van een eventuele vergoeding beperken.
b/ Na de reis.
Indien de reiziger ondanks bovenstaande nog een klacht wil doorsturen naar de organisator kan dit binnen de 30 dagen na het einde van de reis aan de doorverkoper met de
organisator in kopie (info@imaginetravel.be).
c/ Bij eventuele geschillen is enkel de geschillencommissie reizen of de rechtbank van
Brugge bevoegd.
13) VLUCHTEN
Indien de reiziger vluchten via ImagineTravel heeft geboekt:
- De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging.
- De reiziger is verplicht zich op tijd aan te melden aan de incheckbalie, d.w.z. voor
		 Europese vluchten minimum 2u voor vertrek, voor andere vluchten 3u voor vertrek.
- Bij verlies of beschadiging van bagage dient de reiziger zelf een verklaring af te leggen
		 op de luchthaven van aankomst aan de lost and found balie.
14) VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
ImagineTravel is volgens de wettelijke voorwaarden verzekerd tegen financieel onvermogen
bij het Garantiefonds, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
15) GDPR
a/ ImagineTravel houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op de wet op de privacy
(GDPR).
b/ De organisator is verplicht om de PNR-gegevens over te maken aan de P.I.E.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR EEN ENKELVOUDIGE REISDIENST
Bovenstaande voorwaarden zijn ook geldig voor de enkelvoudige reisdiensten met uitzondering van artikel 11, dit wordt vervangen door volgende artikel:
AANSPRAKELIJKHEID
ImagineTravel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst indien
de reiziger niet het volledige arrangement bij ImagineTravel boekt. Iedere dienstverlener van
de reisdienst is persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen reisdienst.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.
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Uw reisagent:

T R A V E L
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Rails & Rivers
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