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IMAGINETRAVEL
Imagine Travel is een jonge, dynamische Belgische touroperator. De mensen
achter Imagine wensen hun passie voor vreemde culturen, 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 passen
wij 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!

Reisformaliteiten

Imagine houdt zich eraan u zo volledig mogelijk te informeren bij uw reisvoorbereiding.
Voor de meeste bestemmingen in deze brochure is de identiteitskaart voldoende. Indien u reist naar Groenland en de Faeröer eilanden heeft u een internationaal paspoort (bordeaux boekje) nodig. Kinderen dienen altijd over eigen
identiteitsbewijzen te beschikken (raadpleeg uw stads- of gemeentediensten).
U vindt in deze brochure een paar themareizen aangeduid door een label.
Hieronder de verschillende labels:
			 Imagine4kids zijn programma’s op maat van gezinnen.
			 Bij de rubriek info vindt u voor welke leeftijd de reis geschikt is.
IMAGINE CANCELLATION 6,3% van de reissom
Terugbetaling tot 10.000€/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

IMAGINE TRAVEL SELECTION 7,5% van de reissom
BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringkosten, opsporings- en
reddingskosten tot 6.250€/pers., vergoeding van de nabehandelingskosten
in Belgie tot 6.250€/pers.,...
BAGAGE
• Terugbetaling tot 2.000€/pers. kosten voor strikt noodzakelijke aankopen
bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij
of het openbaar vervoer.
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot 12.500€/pers.
ANNULERINGSVERZEKERING EN COMPENSATIEREIS
• Tot 10.000€/pers.
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Ecolabel dit zijn programma’s waarbij de impact van
uw ecologische voetafdruk beperkt wordt door
de verplaatsingen te voorzien per elektrische sneeuwscooters,
te voet, per (stoom)trein, per boot of per fiets.

			 Authentic programma’s waarbij u de wat mindere toeristische
			 wegen en logies ontdekt en dichter bij de authenticiteit
			 van de bestemming staat.

REISFORMULES
GROEPSREIZEN

REIZEN IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP

INDIVIDUELE REIZEN

INHOUD
2-3

U reist naar het land van bestemming al dan niet met een
tweetalige reisbegeleider waar u wordt opgewacht door
onze lokale agenten. Ter plaatse reist u in groep met een
lokale gids. Het gebeurt dat Imagine-groepsreizen op
elkaar aansluiten en dat u de tweetalige reisbegeleiding
ter plaatse ontmoet. De reisbegeleider zal bij het begin van de reis een fooienpot aanleggen en zorgen dat
iedereen tijdig de nodige fooien toegestopt wordt zodat
u tijdens de reis gespaard blijft van deze beslommeringen.

FLY & DRIVE

Maak een keuze uit ons groot aanbod huurwagens en
ontdek zo de bestemming op uw eigen manier, op uw
eigen tempo. Wij stippelen samen met u de reisroute
uit en leggen de hotels vast die u wenst. Samen met de
huurwagen verzekeren wij ook de vlucht zodat u zich
geen zorgen hoeft te maken over het transport naar de
bestemming. Verder kunt u ook aanvullende excursies
reeds op voorhand vastleggen en zo zorgeloos genieten
van uw reis!

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming
waar u wordt opgewacht door onze lokale vertegenwoordiger. 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.

REIZEN OP MAAT

Maak gebruik van onze expertise voor uw reis op maat!
U hebt een specifieke vraag, u wilt één van onze reizen
aanpassen naar uw wensen of een wenst een volledige
reis op maat te 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 reisagent
die samen met ons een gepast voorstel zal uitwerken. Een
offerte op maat kost € 75 (excl. BTW). Dit bedrag wordt bij
reservatie in mindering gebracht.

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming
waar u, naar uw keuze al dan niet wordt opgewacht door
onze lokale agent. Uw chauffeur zal alles in het werk stellen u het beste te geven. Chauffeurs hebben slechts een
zeer beperkte kennis van de Engelse en/of Franse taal.
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Praktische informatie
en formaliteiten
IJsland
Groenland
Faeroër
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Finland
Winters Lapland
Verenigd Koninkrijk en Ierland
Zuid Engeland
Wales
Combi Engeland & Schotland
Noord Engeland
Schotland
Kanaaleilanden
Ierland en Noord-Ierland
Algemene en bijzondere
reisvoorwaarden

IMAGINE4KIDS

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 (al dan niet verre) rondreis te
maken, steeds met de cultuur van het land als uitgangspunt. Met onze ervaring zorgen wij voor leuke extraatjes
voor de kids in een reis op eigen ritme. U vindt enkele
van onze programma’s terug in deze brochure of op
www.imagine4kids.be. Uiteraard kan alles naar u wensen
aangepast worden!
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IJsland
Land van vuur en ijs.
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OP ONTDEKKING VANUIT REYKJAVIK
Dit is een kleine selectie uit ons aanbod. Wenst u een ander hotel, excursies,
extra nachten,... contacteer uw reisagent en Imagine zal uw wensen op maat
uitwerken.

Relax

Natuur

Avontuur

Dag 1

Brussel - Keflavik - Reykjavik

Dag 1

Brussel - Keflavik - Reykjavik

Dag 1

Brussel - Keflavik - Reykjavik

Dag 2

“Food walk” door Reykjavik

Dag 2

De Gouden Cirkel & vangst van de dag

Dag 2

Ontdekking van de Zuidkust & gletsjerwandeling

Dag 3

Op wandel in de vallei van Thor

Dag 3

Gouden Cirkel per superjeep & sneeuwscooter

Dag 4

Reykjavik - Keflavik - Brussel

Dag 4

Reykjavik - Keflavik - Brussel

Vlucht naar Keflavik en transfer per flybus naar Reykjavik (45 min.). Check-in in
hotel Skuggi 3*.
Afspraak aan de Harpa Music Hall voor een food walk met een lokale Engelstalige gids. Samen met een klein, internationaal gezelschap loopt u langs bij
gekende restaurants en familierestaurantjes en ontdekt op die manier de heerlijkste verborgen plekjes van de stad. Tijdens de wandeling proeft u van de
smakelijke, lokale keuken: IJslandse hot dog, traditionele vleessoep en artisanaal ijs gemaakt volgens een geheim familierecept. Als laatste proeft u Skyr, de
gezonde IJslandse yoghurt. Vrije namiddag. Optioneel kunt u een walvissafari
bijboeken.

Dag 3

Gouden Cirkel & Secret Lagoon

Dag 4

Reykjavik - Keflavik - Brussel

Vertrek op dagexcursie naar de Gouden Cirkel met de geiser Strokkur in Geysir, de indrukwekkende waterval Gullfoss en het nationaal park Thingvellir.
Eindig de dag met een duik in de Secret Lagoon, één van de oudste natuurlijke
geothermische baden in IJsland. Ontspan in het deugddoende water met een
temperatuur van 38-40C°. Terugkeer naar Reyjavik.
Transfer per flybus naar Keflavik (45 min.). Terugvlucht naar Brussel.

Praktisch
Meer info zie website.

vanaf € 935 p.p

Rechtstreekse vlucht naar Keflavik en transfer per flybus naar Reykjavik (45
min.). Check-in bij hotel Skuggi 3*.
In de voormiddag bezoekt u de Gouden Cirkel met de geiser Strokkur in Geysir,
de indrukwekkende waterval Gullfoss en het nationaal park Thingvellir. Terugkeer naar Reykjavik. In de late namiddag wacht uw schipper u op aan de oude
haven van Reykjavik voor een initiatie vissen op zee. De vangst van de dag
wordt gegrild aan boord, geserveerd met aardappelen en saus en mag u zelf
opeten. Terugkeer naar het hotel.
Vandaag vertrekt u vroeg naar Thorsmork, de vallei van Thor. Onderweg stopt
u aan de schilderachtige waterval Seljalandsfoss en aan de Gigjökull gletsjer.
De wandeling (14 km) naar Fimmvorduhals begint aan de Basarhut. U wandelt
doorheen het prachtige landschap tot aan de kraters Magni en Modi. Deze
recente kraters zijn ontstaan tijdens de uitbarsting van de Eyjafjallajökull in
2010. Terugkeer naar Reykjavik.
Transfer per flybus naar Keflavik (45min.). Terugvlucht naar Brussel.

Praktisch
Meer info zie website.

vanaf € 1.125 euro p.p.

Rechtstreekse vlucht naar Keflavik en transfer per flybus naar Reykjavik (45
min.). Check-in bij hotel Skuggi 3*.
Rit langs de Zuidkust van IJsland tot aan Vik, waarbij u een van de indrukwekkendste regio’s van IJsland doorkruist. Vik, de thuishaven voor vele vogelsoorten, is een charmant dorpje omringd door kliffen en met prachtige zwarte stranden. Onderweg stopt u bij de prachtige watervallen Seljalandsfoss
en Skógafoss. Gedurende 1,5 à 2 uur maakt u een gletsjerwandeling op de
Myrdalsjökull. Terugkeer naar Reykjavik.
Een superjeep brengt u vandaag naar de Gouden Cirkel. U bezoekt het Thingvellir Nationaal Park en het geothermische gebied van Geysir en Gullfoss, “De
Gouden Waterval”. Hierna gaat het nog een versnelling hoger en trekt u met
een sneeuwmobiel naar de gletsjer Langjokull, de 2de grootste gletsjer van
IJsland. Terugkeer naar Reykjavik.
* Opmerking: rijbewijs vereist!
Transfer per flybus naar Keflavik (45 min.). Terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 1.279 euro p.p.

Meer info zie website.
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REIZEN OP MAAT IJSLAND GENIETEN EN BELEVEN
ONTSPAN EN ONTDEK

Overal in IJsland vindt u geothermische zwembaden.
De meest gekende zijn de Blue Lagoon, prachtig gelegen in een zwart lavaveld, en de Fontana stoombaden.
U kunt ook de stad Reykjavik ontdekken per elektrische
tuk tuk. Verder zijn er dagexcursies naar De gouden Cirkel,
de Zuidkust en het prachtige schiereiland Snaefellsnes.
Beleef de televisieserie “Games of Thrones” tijdens een
dagexcursie langs de meest gekende locaties uit deze
populaire televisieserie.

ACTIEF IJSLAND

Vanuit Reykjavik heeft u een waaier aan excursiemogelijkheden. Laat u inspireren door onze reisschema’s. Geef uw
persoonlijke ideeën aan ons door en Imagine maakt uw
droomreis op maat. Enkele thema’s:
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IJsland is de perfecte bestemming voor actie! Vanuit
Reykjavik kunt u op Walvissafari, een boottocht maken op
een replica van een Viking schip, papegaaiduikers spotten,
raften, snorkelen in de Silfra kloof, grotten verkennen, met
een sneeuwscooter rijden en paardrijden. Mogelijkheid
om af te dalen in een vulkaan of in een ijstunnel gegraven
in een gletsjer!

WANDELEN IN DE IJSLANDSE NATUUR

Wandelen in IJsland is een echte belevenis en de ideale
manier om van dichtbij de prachtige natuur van IJsland
te bewonderen. Er zijn wandelingen langsheen warmwaterbronnen en lavavelden en voor de meer avontuurlijke reiziger zijn er tochten op de gletsjers! Ontdek het
binnenland tijdens een trekking naar het prachtige vulkaangebied van Thórsmörk.

SUPERJEEPS

Een typisch IJslands vervoermiddel zijn de superjeeps! Dit
zijn enorme jeeps die perfect zijn om het wilde binnenland te verkennen en op gletsjers te rijden. Verkenning van
de Kaldidalur bergpas, het natuurreservaat Thorsmork, de
Langjökull gletsjer, Landmannalaugar en Hekla!

IN DE LUCHT

Vanuit de lucht krijgt u een andere kijk op de unieke natuur! Per helikopter vliegt u over Reykjavik, de zuidkust,
de gouden cirkel, de glaciale lagune van Jökulsarlon, een
actieve vulkaan,... U kunt zelf uw landingsplaatsen kiezen!
Een exclusieve manier om het eiland te ontdekken.

GASTRONOMIE

Laat u verrassen door de vele uitstekende bars en restaurants in Reykjavik! De IJslandse creativiteit vindt u ook
terug in de lokale keuken met verse lokale ingrediënten
van topkwaliteit. Probeer ook eens de typische gerechten
zoals gedroogde vis, haaienvlees, schapenkop en soms
walvisvlees. De nationale sterke drank is Brennivín, ook
wel de zwarte dood genoemd en smaakt een beetje naar
jenever. En ja, er zijn ook lokale brouwerijen en overal kunt
u dit lekkere bier proeven!

Skogafoss. Daarna halte aan Dyrholaey waar duizenden papegaaiduikers en andere zeevogels broeden tot midden augustus. Stop aan het schilderachtige dorp Vik en daarna
dwars door de vulkanische asvelden van Myrdalssandur. Einde van de dag met een rit
door het uitgestrekte lavaveld van Eldhraun. Avondmaal een overnachting in de omgeving van Kirkjubaejarklaustur.

Dag 4
		

Kirkjubaejarklaustur - Jokulsarlon - Skaftafell Kirkjubaejarklaustur

Dag 5

Kirkjubaejarklaustur - Landmannalaugar - Thjorsardalur

Begin van de dag met een rit door een prachtig landschap naar de grootste gletsjer van
Europa nl. de Vatnajokull met Hvannadulshnjukur als hoogste piek van het land. Het
hoogtepunt van de dag is de Jokulsarlon glaciale lagune waar enorme ijsbergen ronddrijven in het stille ijswater. Per zodica ontdekt u de ijslagune van Fjallsárlón. Terugkeer
naar uw hotel met onderweg bezoek aan één van de uitlopers van de gletsjer en prachtig
zicht op het Skaftafell Nationaal Park. Avondmaal en overnachting te Kirkjubaejarklaustur.
We verlaten de gekende wegen en nemen de bergweg Fjallabaksleid naar het binnenland. Rit door het gebied van Landmannalaugar, een uniek natuurgebied met kleurrijke
rhyoliet bergen. De bovenaardse schoonheid van dit onbewoonde binnenland onthult
diepe valleien en bemoste bergen. Deze bergen zijn gevormd in de ijstijd tijdens vulkanische uitbarstingen onder de gletsjers. Optionele wandeling en ontspanning in een beek
met warmwaterbronnen. Avondmaal en overnachting in de omgeving van Thjorsardalur.

Doorheen
de wildernis
11-daagse rondreis in international gezelschap
met Nederlandstalige begeleiding doorheen
het ruige binnenland.

Dag 6

Thjorsardalur - Sprengisandur - Myvatn

Dag 7

Myvatn - Tjornes - Asbyrgi - Dettifos - Myvatn meer

Ontdekking van de verborgen schatten van het IJslandse binnenland langs de Sprengisandur hoogland route. Dit gebied is een uitgestrekte, dorre en zwarte woestijn die het
noorden met het zuiden verbindt. Avontuurlijke rit door het ruige landschap en dwars
door rivieren. Avondmaal en overnachting in de omgeving van het Myvatn meer.
Rit naar het dorp Husavik en daarna rond het schiereiland Tjornes, het meest noordelijke
punt van de reis. Ontdekking van de 100 meter hoge muren van de hoefijzervormige
canyon Asbyrgi. Verder naar Dettifoss, Europa’s krachtigste waterval en daarna terugkeer
naar het Myvatn meer. Dit gebied is een geologisch wonderland met warme lavavelden
en een paradijs voor vogelliefhebbers. Terugkeer naar uw guesthouse.

Dag 8

Myvatn - Akureyri - Skagafjordur - Laugarbakki

Laugarbakki - Hvammstangi - Eiriksstadir

Dag 1

Rechtstreekse vlucht naar Reykjavik. Bij aankomst transfer per flybus naar uw hotel te
Reykjavik.

Brussel - Reykjavik

Bezoek aan de indrukwekkend waterval Godafoss en rit naar Akureyri. Vrije tijd in de
tweede stad van IJsland met een optioneel bezoek aan de botanische tuinen, een duik
in het geothermisch zwembad of het culturele en gastronomische gebied van Listagil.
Verder naar het Skagafjordur district, het traditionele hart van de paardenkwekerij in
IJsland. ’s Avonds optionele paardrijdtocht of wandeling in de omgeving. Avondmaal en
overnachting in de omgeving van Laukarbakki.

Dag 2

Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Hvolsvöllur

Dag 9

Ontbijt en vroeg vertrek naar het Thingvellir nationaal park, UNESCO werelderfgoed.
Dit is een adembenemende riftvallei en de plaats waar het eerste IJslandse parlement
samenkwam. U ziet hier ook de Noord-Amerikaanse en Euraziatische continentale platen
uit elkaar drijven. Deze slenk loopt dwars door IJsland en dit is de plaats waar hij het best
gezien kan worden. Bezoek aan het nabijgelegen Geysir met zijn borrellende bronnen.
Bewonder de nog actieve geiser Strokkur die om de paar minuten 30m hoog spuit. Van
hieruit zult u deelnemen aan het herbebossingproject in de Haukadalur vallei en uw koolstofafdruk verminderen door het planten van 5 bomen. Verder naar de indrukwekkende
waterval van Gullfoss. Avondmaal en overnachting in de omgeving van Hvolsvöllur.

Dag 3

Hvolsvöllur - Vik - Dyrholaey - Kirkjubaejarklaustur

Rit langs de hoofdweg en stop aan 2 indrukwekkende watervallen nl. Seljalandsfoss en

Praktisch

vanaf € 3.945

BEGELEIDE RONDREIS

MET INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
11 dagen/10 nachten - Prijs per persoon Minimum 2 personen - maximum 19 personen
Inbegrepen
- Rechtstreekse Icelandair vlucht naar Reykjavik in L-klasse.
- Transfer dag 1 en dag 9 per flybus (gedeelde shuttle bus).
- 10 overnachtingen in hotels met ontbijt
(meer info www.imaginetravel.be).
- Deelname aan het herbebossingproject (dag 2).
- Boottocht per zodiac op de glaciale lagune van Fjallsárlón
(dag 4).
- 8 avondmalen van dag 2 tot dag 9.
- Engelstalige/Nederlandstalige gids vanaf dag 2 tot dag 10
(9 dagen).
- Toegang tot het Eriksstadir museum (dag 9).
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Overige maaltijden (lunches en avondmalen in Reykjavik).
- Dag 1 bij aankomst: Toegang Blue Lagoon, kan optioneel
op voorhand bijgeboekt worden mits supplement:
115 euro p.p.
- Optionele excursies: paardrijtocht (dag 8), walvissafari
(dag 1 en 10).
- Reis- en/of annuleringsverzekering.
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.

Rit doorheen het vruchtbare landbouwgebied naar de Viking boerderij Eiriksstadir. Dit is
de oorspronkelijk thuis van Erik De Rode en de geboorteplaats van zijn zoon de beroemde Viking Leif Eiriksson. Hier krijgt u uitleg over de leefwijze van de Vikings. Avondmaal en
overnachting in de omgeving van Borgarnes.

Dag 10 Snaefellsjokull Nationaal Park - Reykjavik

Ontdekking van het prachtige nationaal Park met de Snaefellsjokull gletsjer, Djupalonssandur, de pittoreske haven van Arnarstapi. Unieke wandeling langs de nederzettingen
van Anarstapi en Hellnar. Rit naar Reykjavik en overnachting in hotel Cabin.

Dag 11 Reykjavik - Brussel

Transfer per flybus naar de luchthaven voor uw rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

www.imaginetravel.be
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Geisers, gletsjers en vulkanen
8-daagse fly & drive rond IJsland met de hoogtepunten langs de ringweg.
Met dit fly & drive programma rijdt u in 8 dagen langs de hoogtepunten gelegen aan de
hoofdweg. Dit is echter het minimum aantal nachten om het volledige eiland rond te
rijden. Uiteraard kunnen we dit programma aanpassen naar uw wensen met extra
nachten zodat u op een ontspannen tempo IJsland ontdekt!

Dag 1

Brussel - Reykjavik - Hveragerdi (+/- 100 km)

Vlucht naar Reykjavik en bij aankomst pick-up van de huurwagen. Begin van uw IJsland
ervaring met een rit langs de zuidelijke kust van de Reykjanes peninsula richting uw
eerste overnachtingsplaats, het charmante dorpje Hveragerdi. Het dorp is als een van de
weinige plaatsen in de wereld gebouwd op een geothermisch gebied. Daardoor zult u
hier veel serres vinden verwarmd door het warme water van de nabijgelegen warmwaterbronnen.
Optioneel: stop aan de blue lagoon en relax in het geothermische water.

Dag 2
		

Hveragerdi - Thingvellir - Gullfoss- Geysir - Zuidelijke kust
(+/- 310 km)

Vandaag bezoek aan Thingvellir Nationaal Park, een plaats van groot historisch en geologisch belang, de spectaculaire Gullfoss watervallen en de Geysir warmwaterbronnen. Rit
langs de zuidelijke kust met onderweg stops aan de Skogafoss en Seljalandsfoss watervallen, de zwarte zandstranden rond Vík en de Myrdalsjokull gletsjer.
Optioneel: bezoek aan het Skogar folkmuseum, 1uur durende sneeuwscootertocht op
de Myrdalsjökull of de Laugarvatn stoombaden.

Dag 3
		

Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn
(+/- 270 km)

Rit door het dorp Kirkjubaejarklaustur en ontdekking van het Skaftafell Nationaal Park,
een groene oase onderaan de Vatnajokull gletsjer omringd door zwart woestijnzand.
Verder rit naar de glaciale lagune Jokulsarlon richting het pittoreske havendorpje Hofn.
Hofn is gekend als kreeftenhoofdstad van Noord-Europa.
Optioneel: boottrip op de glaciale lagune Jokulsarlon of wandeling op de gletsjer in het
Skaftafell gebied.

Dag 4

Hofn - Djupivogur - Reyoarfjorour - Egilsstadir (+/- 300 km)

Rit langs de ruige kustlijn van de oostelijke fjorden met zijn torenhoge bergen en
charmante vissersdorpjes.
Optioneel: Bezoek aan Petra’s beroemde lokale collectie van stenen en mineralen in
Stoovarfjordur.
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Dag 5

Egilsstadir - Dettifoss - Husavik - Myvatn (+/- 310 km)

Dag 6

Myvatn - Akureyri/Skagafjorour (+/- 130 km)

Dag 7
		

Varmahlid - Reykholt - Borgarnes - Hvalfjorour - Reykjavik
(+/- 490 km)

Dag 8

Reykjavik - Brussel

Doorkruis de Moorudalsoraefi Hooglanden bekend om zijn grimmige ongerepte
schoonheid en verder naar Dettifoss, Europa’s krachtigste waterval. Bezoek aan de prachtige hoefijzervormige Asbyrgi canyon en daarna rit naar de peninsula Tjornes en de vriendelijke vissershaven Husavik. Overnachting te Myvatn.
Optioneel: walvissafari vanuit Husavik.
Ontdekking van de hoogtepunten van het gebied rond het meer van Myvatn met
mythische vulkanische formaties te Dimmuborgir, de pseudo kraters te Skutustaoir, de
kleurrijke zwavelhoudende heuvels van Namaskaro en het vulkanisch gebied van Krafla.
Rit naar de Godafoss waterval en naar de hoofdstad van het noorden Akureyri of het
gebied van Skagafjorour.
Optioneel: vogelmuseum in Myvatn of de natuurbaden in Myvatn.

Vertrek vanuit Akureyri doorheen de historische regio van Skagafjorour, gekend voor
het fokken van paarden. Mogelijkheid te Glaumbaer om optioneel een oude boerderij,
een mooi voorbeeld van oude IJslandse architectuur, te bezoeken. Verder naar de baai
van Hunafloi en over het plateau van Holtavorouheioi naar het Borgarfjorour gebied.
’s Avonds aankomst te Reykjavik.
Een andere route is om via het dorre Kjolur Hoogland te rijden (4x4 nodig en enkel
mogelijk vanaf midden juni) naar de geothermische oase van Hveravellir.
Rit naar de luchthaven en drop off van de huurwagen. Check-in voor uw retourvlucht
naar Brussel.

Imagine More:

U kunt dit programma aanvullen met de excursiepakketten de avonturier, de navigator
of de Aquarius. Meer info in de prijslijst. U kunt ook nachten toevoegen naar wens. Meer
info bij uw reisagent.

Iceland4kids
7-daags fly&drive met huurwagen.

Dag 1

Brussel - Reykjavik

Vlucht naar Reykjavik. Bij aankomst opnemen van de huurwagen in de luchthaven. Indien
de tijd het toe laat, kunt u de onlangs geopende tentoonstelling Walvissen van IJsland
bezoeken, de grootste in zijn soort in Europa. Als u op zoek bent naar een leuke plek om
de dag door te brengen, zoek dan niet verder dan het Reykjavik Family Park en de kinderboerderij in de Laugardalur-vallei. Dit gezinsvriendelijke complex dat deels uit dierenpark,
aquarium, themapark en aangrenzend geothermisch zwembad bestaat, is zo uitgebreid
dat het enkele dagen kan duren voor u alles ontdekt heeft. Overnachting in Reykjavik.

Dag 2

Golden Circle - Paardrijden

Na het ontbijt gaat u op ontdekking. De Gouden Cirkel begint met een bezoek aan het
dramatische vulkanische landschap van Thingvellir National Park (UNESCO). In de enorme kloofvallei ziet u hoe IJsland uit elkaar wordt getrokken door de Noord-Amerikaanse
en Euraziatische tektonische platen. U gaat verder naar het Gullfoss en Geysir gebied
waar u kennis maakt met de koningin van de IJslandse watervallen zelf, Gullfoss. Deze
majestueuze waterval van sprankelende mist en gouden charme wordt gevoed door
de op een na grootste gletsjer van IJsland, Langjokull. Koning van alle geisers, de grote
Geysir. Deze is de laatste tijd niet actief geweest, maar de nabijgelegen, zeer actieve
Strokkur-geiser schiet om de tien minuten heet water hoog de lucht in. Geniet na de
Gouden Cirkel van een leuke excursie per paard terwijl u zich een weg baant door
Zuid-IJsland. Overnachting in de regio van Fludir.

Dag 3

Kjolur Mountain Track - Rafting excursie

Ontbijt in het hotel. Vandaag is het tijd de Kjolur 4WD bergroute te ontdekken (vanaf half
juni), het is een weg door de onbewoonde binnenlanden van IJsland. Deze unieke tocht
door levendige thermale gebieden tussen de gletsjers Langjokull en Hofsjokull onthult
de ware afgelegen ligging en natuur van IJsland op zijn ruigst. Mis Hveravellir niet, één
van de mooiste geothermische gebieden ter wereld met een natuurlijk zwembad onder
de vrije hemel, perfect om te ontspannen na een verkwikkende wandeling op een van

de paden in de omgeving. Bij aankomst aan de andere kant van de Kjolur-hooglandroute,
bevind u zich in de Skagafjordur-regio in Noord-IJsland. Hier maakt u een leuke familie
rafting excursie die plezier biedt voor het hele gezin.

Dag 4

The Troll Peninsula - Walvissafari

Dag 5

Lake Myvatn - Geosea Husavik

Verken de kleurrijke fjorddorpen Siglufjordur en Olafsfjordur op weg naar het dorp
Dalvik. De dramatische landschappen hier zijn uitgehouwen door gletsjers tijdens de
laatste ijstijd en bieden een speciaal gevoel van ontdekking. Aangekomen in Dalvik gaat
u aan boord van een schip voor een boottocht in de ongerepte Arctische wateren, die
ideaal zijn voor het spotten van de majestueuze blauwe vinvis of andere walvissen. Overnachting in Akureyri.
Ontbijt in het hotel. De dag begint met de pittoreske Godafoss waterval. Uw reis gaat
verder naar het Lake Myvatn gebied, een zeer goede plaats om een leuke wandeling te
maken met het gezin. Ontspan daarna die spieren in het rustgevende geothermische
water van de Geosea Husavik met uitzicht over de Arctische wateren. De grote finale
van deze veelbewogen dag is een bezoek aan Europa’s machtigste waterval, Dettifoss,
een donderende waterval van gletsjerwater en nevel tussen verbrijzelde rotsen in het
Jokulsargljufur Nationaal Park. Overnachting in Akureyri.

Dag 6

Reykjavik

Dag 7

Reykjavik - Brussel

Praktisch

vanaf € 5.810

INDIVIDUELE RONDREIS

MET HUURWAGEN
7 dagen/6 nachten - Prijs per familie

Inbegrepen
- Rechtstreekse Icelandair vlucht naar Reykjavik in W-klasse.
- 6 overnachtingen in een combinatie van hotels,
kwaliteitsvolle guesthouses en boerderijen.
Op basis van kamer en ontbijt.
- Ophalen en inleveren van de huurwagen op de luchthaven.
- Skoda Octavia STW 4WD of gelijkwaardig,
met CDW-verzekering, diefstalverzekering en onbeperkt
aantal kilometers (opgelet franchise nog ter plaatse
af te kopen).
- Gratis GPS-systeem en geen supplement voor een tweede
chauffeur.
- Gedetailleerde wegenkaart en Nederlandstalige reisgids/
roadbook.
- Paardrijden excursie op dag 2.
- Rafting excursie op dag 3.
- Walvis excursie op dag 4.
- Geosea ticket op dag 5.
- Tablet met interactieve reisroute.
- Noodnummer 24/7.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven: dranken en overige maaltijden.
- Reis- en/of annuleringsverzekering.
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
- Optionele activiteiten.

Ontbijt in het hotel. De rit tussen Akureyri en Reykjavik duurt ongeveer 4,5 uur. Geniet
van het landschap. Aankomst in Reykjavik waar u de stad nog verder kunt ontdekken en
laatste overnachting in Reykjavik.
Afgeven de huurwagen in de luchthaven en terugvlucht naar Brussel.

www.imagine4kids.be
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Hoog- en Laaglanden
9-daagse fly & drive met de hoogtepunten van de ringweg en de binnenlanden.

Deze self-drive geeft u de gelegenheid om de belangrijkste bezienswaardigheden van
het land te ontdekken. Ervaar de contrasterende natuur van de zanderige maar kleurrijke
hooglanden tot de vruchtbare velden van de laaglanden langs de kust. U rijdt dus niet
alleen op de ringweg, maar ook buiten de gekende wegen, op twee van de IJslandse
hooglandwegen nl. Kjolur en Landmannalaugar, beide met een prachtig en adembenemend uitzicht op het exotische landschap van IJsland. Voor dit programma is een 4x4
nodig.

Dag 1

Brussel - Keflavik - Hveragerdi (+/-100 km)

Vlucht naar Reykjavik en bij aankomst pick-up van de huurwagen. Begin van uw IJsland ervaring met een rit langs de zuidelijke kust van de Reykjanes peninsula richting
uw eerste overnachtingplaats, het charmante dorpje Hveragerdi. Het dorp is een van
de weinige plaatsen in de wereld gebouwd op een geothermisch gebied. Daardoor zult
u hier veel serres vinden verwarmd door het warme water van de nabijgelegen warmwaterbronnen. Het dorp heeft dan ook de bijnaam “bloemendorp”.
Optioneel: U kunt onderweg stoppen aan de Blue Lagoon en relaxen in het geothermische water.

Dag 2

Thingvellir - Gullfoss - Geysir (+/-240 km)

Dag 3

Kjolur - Hveravellir - Skagafjordur (+/- 230 km)

Vandaag bezoek aan het Thingvellir Nationaal Park: een plaats van groot historisch en
geologisch belang, de spectaculaire Gullfoss watervallen en de Geysir warmwaterbronnen.
Rit naar Kjolur doorheen het kleurrijke thermische gebied van Hveravellir tussen de
gletsjers van Langjokull en Hofsjokull. Daarna verder richting de vallei van Skagafjorður,
gekend als gebied voor de paardenfokkerij.

Dag 4

Akureyri - Lake Myvatn (+/-190 km)

Bezoek aan de tweede stad van IJsland, Akureyri. Bewonder daarna de waterval van
Godafoss. Rit naar het meer van Myvatn met in de omgeving de lavarotsformaties van
Dimmuborgir, Krafla en de pseudokraters in Skutustadir.
Optioneel: walvissafari (3uur) met deskundige gids, warme chocolademelk en kaneelrollen.
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Dag 5

Husavik - Dettifoss - Egilsstadir (320 km)

Dag 6

East Fjords - Hofn (300 km)

Dag 7

Jokulsarlon - Skaftafell - Kirkjubaejarklaustur (220km)

Dag 8

Kirkjubaejarklaustur - Landmannalaugar - Reykjavik (240km)

Dag 9

Reykjavik - Brussel

Vanuit Myvatn rit naar het schiereiland Tjornes. Langs de route bevindt zich het vissersdorp Husavik en het Nationaal Park van Jokulsargljufur met de canyon Asbyrgi en de
majestueuze Dettifoss-waterval. Verder naar het oosten richting Egilsstadir.
Vandaag rit langs de spectaculaire oostelijke kustlijn met charmante vissersdorpjes en
spectaculaire rotsformaties die uit de zee oprijzen. Stop aan Almannaskard, met een
prachtig zicht op de gletsjer Vatnajokull en het kustgebied.
Bewonder vandaag de Jokulsarlon glaciale laguna die een prachtig uitzicht biedt over de
gletsjer en de drijvende ijsbergen. Daarna rit naar de groene oase van het Nationaal Park
Skaftafell een waar paradijs voor wandelaars. Ook is er de mogelijkheid om aan te sluiten
bij een groep voor een gletsjerwandeling.
Optioneel: Boottocht op gletsjermeer van Jokulsarlon en wandeling op de gletsjer.
Rit via de hooglandweg Fjallabaksleid naar het binnenland, doorheen rivieren, naar
Landmannalaugar. Het gebied is omgeven door kleurrijke ryolieten bergen. U kunt genieten van een duik in één van de vele natuurlijke warmwaterbronnen. De legendarische
IJslandse vulkaan Hekla domineert de achtergrond. Verder naar Reykjavik.
Optioneel: U kunt onderweg stoppen aan de Blue Lagoon en relaxen in het geothermische water.
Rit naar de luchthaven van Keflavik. Inleveren van de huurwagen. Vlucht naar Brussel.

Imagine More:

U kunt dit pakket aanvullen met de excursiepakketten de avonturier, de navigator of de
Aquarius. Meer info in de prijslijst. U kunt ook nachten toevoegen naar wens. Meer info
bij uw reisagent.

door een ijskap. Deze vulkaan is beschreven in het boek “Naar het middelpunt der aarde”
door Jules Verne. Rit via Bjarnarhofn met zijn haaimuseum, Grundafjordur met de prachtige berg Kikjufell, naar het Nationaal park van Snaefellsness. Voorbij Hellisandur, kunt u de
krater Saxholl beklimmen. Verder naar het vissersdorp Arnarstapi met een prachtig uitkijkpunt op de kliffen bewoond door zeevogels. In het plaatsje Budir kunt u even stoppen en
een wandeling maken tot aan de zee. Overnachting in Borgarnes.
Optioneel: verkenning van de Vatnshellir grot, walvissafari vanuit Olafsvik en het haaimuseum.

Dag 4

Gouden Cirkel: Thingvellir, Gullfoss en Geysir (+/- 250 km)

Dag 5

Watervallen en glaciale horizonten (+/- 260 km)

Dag 6

Glaciale wonderen - Skaftafell - Vatnajokull NP (+/- 250km)

Dag 7

Zuidkust - Keflavik (+/- 300 km)

Dag 8

Keflavik - Brussel

Vertrek naar het Thingvellir Nationaal Park, UNESCO werelderfgoed. Het is ook de plaats
waar het eerste IJslandse parlement samenkwam en de Noord-Amerikaanse en Euraziatische continentale plaat uit elkaar drijven. Deze slenk loopt dwars door IJsland en dit is de
plaats waar hij het best gezien kan worden: 4km breed en 40m diep over een afstand van
16km. Verder naar Geysir, waar de geiser van Strokkur met regelmatige intervallen stoom
aflaat tot een indrukwekkende hoogte van 25 meter en rit naar de prachtige waterval van
Gullfoss. Overnachting in de omgeving van Hella.
Optioneel: Fontana stoombaden, natuurbad Secret Lagoon, paardrijden en IJslandse
paardenshow.

Glaciale wonderen
8-daagse fly & drive langs de West- en Zuidkust.

Met dit programma ontdekt u de West- en Zuidkust van IJsland per huurwagen. Ideaal
indien u slechts 8 dagen de tijd heeft en het aantal kilometers wil beperken. In de winter
is dit het programma bij uitstek om het ongrijpbare noorderlicht te spotten!

Dag 1

Brussel - Keflavik - Reykjavik (+/- 50 km)

Rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Keflavik. Bij aankomst pick-up van de huurwagen en begin van uw IJsland avontuur. Rit naar Reykjavik en overnachting in uw hotel
te Reykjavik.
Optioneel: stop aan de lagune “The Blue Lagoon” waar u kunt relaxen in het warme geothermische helende water. Deze lagune is prachtig gelegen in een zwart lavaveld.

Dag 2

Reykjavik - Borgarnes (+/- 100 km)

Vandaag vertrek naar Borgarfjordur via de Hvalfjordur en zijn onderwatertunnel (tol ter
plaatse te betalen). U kan ook de weg via de kust nemen (+17km). Bezoek aan Deildartunguhver, Europa’s meest krachtige warmwaterbron. Verder naar Reykholt, thuishaven van
een middeleeuwse stamhoofd die enkele van de meest gekende IJslandse saga’s heeft
neergeschreven. Rit naar Hraunfossar en Barnafoss, 2 prachtige watervallen. Terugkeer
naar Borgarnes voor de overnachting.
Optionele excursies: walvissafari vanuit Reykjavik, toegang tot de Krauma spa, de ijstunnel van de Langjokull gletsjer per 8wheeldrive monstertruck, paardrijden en verkenning
van de grootste lavagrot van IJsland, nl. Vidgilmir.

Dag 3

De vallei van Borgarfjordur of het schiereiland Snaefellsnes

Vandaag heeft u 2 opties. U kunt ervoor kiezen om de excursies van dag 2 hier te plannen
en in de omgeving te blijven. Een andere optie is het schiereiland Snaefellsnes ontdekken. Op de tip van het schiereiland ligt de vulkaan Snaefelssjökull bijna volledig bedekt

Traject langs de Zuidkust, één van IJslands belangrijkste landbouwgebieden. Onderweg
zult u verschillende boerderijen met IJslandse paarden tegenkomen. Bewonder de indrukwekkende watervallen Seljalandsfoss en Skogafoss. Verder naar het natuurreservaat
van Dyrhólaey* met zijn rijk vogelbestand waaronder de papegaaiduikers (*afhankelijk
v/h seizoen, gesloten tijdens het broedseizoen midden mei-begin augustus). Vervolg van
de weg naar het charmante dorpje Vík met zijn zwarte zandstranden en daarna doorheen
het lavaveld Eldhraun naar Kirkjubaejarklaustur. Overnachting in de omgeving.
Optioneel: bezoek aan het Skogar Folk museum, bezoek aan het LAVA center en
sneeuwscootertocht op de Myrdalsjokull Gletsjer.
Uw hotel is perfect gelegen om een volle dag te genieten van de glaciale wonderen
van het Vatnajokull Nationaal Park. Bezoek aan Skaftafell, onderdeel van het Vatnajokull
Nationaal Park, gelegen tussen 2 gletsjers. De omgeving biedt een waaier aan wandelmogelijkheden. Verder naar de Glaciale lagune van Jökulsarlon met zijn drijvende ijsbergen. Terugkeer naar uw hotel.
Optioneel: gletsjerwandeling vanuit Skaftafell en boottocht op de glaciale lagune van
Jökulsarlon.
Rit langs de schilderachtige Zuidkust naar het westen. Eventueel kunt u nog stoppen
voor de bezoeken van dag 4. Daarna verder naar het charmante dorpje van Hverageroi
of “bloemendorp”. Het dorp is één van de weinige in de wereld gebouwd bovenop een
geothermisch gebied. Hier zult u heel veel serres zien verwarmd met de geothermische
warmte uit de grond. Het merendeel van de groenten en fruit voor IJsland worden hier
geproduceerd. Overnachting in de omgeving van de luchthaven.
Optioneel: stop aan de lagune “The Blue Lagoon” waar u kunt relaxen in het warme geothermische helende water.
Rit naar de luchthaven en inleveren van de huurwagen. Terugvlucht naar Brussel.

Imagine More:

U kunt dit programma aanvullen met excursiepakketten. Meer info in de prijslijst. U kunt
ook nachten toevoegen naar wens. Meer info bij uw reisagent.
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Dag 3

Langjokull-gletsjer - sneeuwscooter

Dag 4

Golden Circle - Fontana Baths

Na het ontbijt gaat het met onze aangepaste superjeep richting de Hvalfjordur fjord
op weg naar Borgarfjordur, waar we Deildartunguhver bezoeken, Europa’s krachtigste
warmwaterbron. Daarna rijden we verder landinwaarts naar de Hraunfossar en Barnafossar watervallen. Na Husafell verlaat u de hoofdweg en gaat het via het hooglandpad
naar het op één na grootste ijsveld van IJsland, de Langjokull-gletsjer. Nu is het tijd om
onze superjeep op de proef te stellen door op de gletsjer te rijden. Een volgend hoogtepunt van de dag is dat u met een sneeuwscooter kunt rijden op de gletsjer ( per 2 op
de sneeuwscooter), u gaat naar de handgemaakte ijstunnel waar u een wandeling kunt
maken. Overnachting in Hotel Húsafell.
Deze dag omvat schilderachtige locaties, bergpaden in het gletsjergebied. uw chauffeur
neemt u mee door de bezienswaardigheden van het nationale park Thingvellir, waar de
tektonische platen uit elkaar drijven, Thingvellir is vrij uniek met zijn landschap. We mogen
de Iconische Geysir niet vergeten met zijn spuitende warmwaterbronnen, waar Strokkur
een hoogte van ongeveer 25 meter kan bereiken. Nadien gaat het naar de Laugarvatn
Fontana Baths, de hete baden zijn een van de natuurlijke wonderen van dit geothermische
gebied. Vanuit de baden kunt u genieten van het panorama over het mooie Laugarvatn
meer. Overnachting in Hotel Rangá.

Dag 5

Authentic
IJsland
8-daags exclusieve individuele rondreis
per Super Jeep met privé chauffeur.

Op de volgende stop zal u een adembenemende kloof verkennen, de Stakkholtsgjá
Canyon is een prachtig natuurwonder, het is één van filmlocaties van Game of Thrones
seizoen 7. Na de wandeling in de kloof, gaat het tot diep in Thorsmork, de schilderachtige
vallei van Thor. Dit is de beste speeltuin voor de superjeep: het oversteken van rivieren
en het hanteren van het ruige terrein wordt een geweldig avontuur. Thorsmork is een
natuurreservaat in een afgelegen gebied van de zuidelijke IJslandse hooglanden, gelegen tussen de gletsjers Myrdalsjokull, Eyjafjallajokull en Tindfjallajokull. Overnachting in
de Black Beach Suites te Vik.

Dag 6

Brussel - Blue Lagoon - Reykjavik

Dag 2

Schiereiland Snæfellsnes

Vlucht naar Reykjavik. Bij aankomst, onthaal en transfer door uw privé chauffeur/gids naar
naar uw hotel en overnachting in het Konsulat Reykjavik Hotel.
U gaat naar het meest westelijke puntje van het schiereiland Snæfellsnes. De eerste stops
zijn Arnarstapi en Hellnar, de oude vissersdorpen, waar de buitengewone rotsformaties
adembenemend zijn in schoonheid. U bezoekt ook Saxhóll, een vulkanische krater vol
rotsformaties die afkomstig lijken te zijn van een andere planeet. De volgende stop op
onze tour zal op één van de meest gefotografeerde plaatsen in IJsland zijn: Kirkjufell.
Deze berg ligt aan de schilderachtige fjord Grundarfjörður, die toevallig ook één van de
meest pittoreske fjorden van het schiereiland is. De echte reden achter ons bezoek aan
het schiereiland is om de prachtige Snæfellsjökull-gletsjer te zien. Overnachting in het
Hotel Búðir.
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Sólheimajökull Glacier

De Sólheimajökull-gletsjertong strekt zich uit van de grote Mýrdalsjökull-gletsjer tot aan
de zandvlaktes van de IJslandse zuidkust. De spectaculaire omgeving wordt gekenmerkt
door ruige en majestueuze rotsformaties die zijn gevormd door de gletsjer. Tijdens deze
leuke en veilige gletsjerwandeling kunt u het wonderland van ijssculpturen, waterketels,
bergkammen en diepe kloven op de adembenemende Sólheimajökull-gletsjer verkennen. Terwijl u geniet van alle kenmerken van de gletsjer en zijn spectaculaire omgeving,
leert u meer over het gedrag van gletsjers en hun impact op de natuur. U overnacht terug
in de Black Beach Suites.

Dag 7
Dag 1

Thorsmork, the Valley of Thor

Solheimasandur - Seljalandsfoss - Nauthusagil Reykjavik

Na het ontbijt maken we een eerste stop aan het vliegtuigwrak. Één van de meest gefotografeerde plaatsen in Zuid IJsland. Het militair vliegtuig heeft in 1973 een noodlanding
moeten maken op het zwarte strand van Solheimasandur. Dan rijden we verder naar het
westen waar u de Eyjafjallajökull vulkaan aan uw rechterzijde kunt zien. U maakt een stop
aan de Seljalandsfoss waterval. Maak zeker een wandeling achter deze adembenemende
60m hoge waterval. Wandel verder naar de Nauthúsagil-ravijn, het is een echt verborgen juweeltje. Wandel door de smalle ravijn en ontdek de unieke, prachtige wereld. Aan
het einde van de ravijn wacht een betoverende waterval op u. Overnachting in Konsulat
Reykjavik Hotel.

Dag 8

Reykjavik - Brussel

Vroege transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 6.113

INDIVIDUELE RONDREIS

MET PRIVÉ CHAUFFEUR PER SUPER JEEP
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Inbegrepen
- Rechtstreekse Icelandair vlucht naar Reykjavik in W-klasse.
- Privé luxe luchthaventransfer op dag 1 en 8.
- Luxe Jeep 4wd transport van dag 2 tot in de namiddag
van dag 7.
- 7 nachten in de voorgestelde hotels, inclusief ontbijt.
- Vermelde excursies
(het kan zijn dat de excursies in een andere volgorde zijn).
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven: dranken en overige maaltijden.
- Reis- en/of annuleringsverzekering.
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
- Optionele activiteiten.
- Eventuele fooien.
Opmerking
- Van 1-3 personen zal de reis uitgevoerd worden
met een Toyota Land Cruiser of gelijkwaardig.
- Van 4-6 personen zal de reis uitgevoerd worden
met een Ford Excursion of gelijkwaardig.
- Reist u met 3 personen zal er voor u 1 dubbel
en 1 single kamer gereserveerd worden.
- Reist u met 5 personen reist dan zal dit 2 dubbels
en 1 single kamer worden.
Imagine More
- Indien u liever wat langer in een bepaalde regio verblijft
of een andere gedeelte van IJsland wil ontdekken,
passen wij alles aan naar uw persoonlijke voorkeur.
Meer info bij uw reisagent.

Extensie Landmannalaugar
4-daagse trekking door het ruige IJslandse binnenland.

De Laugavegur is IJslands meest gekende wandelpad, weinig andere wandelpaden
hebben zoveel diversiteit en natuurpracht. Vertrek vanuit Landmannalaugar, een geothermisch wonderland, door de Hooglanden. De trekking eindigt in Thorsmork, een
groene vallei genesteld onder de beroemde Eyjafjallajokull gletsjer. U reist in een klein
gezelschap van maximum 16 personen. Deze trekking is geschikt voor gemiddelde en
gevorderde wandelaars.

Dag 1
		

Reykjavik - Landmannalaugar - Hrafntinnusker
Afstand: 12km - Wandeltijd: 4-5 uur - Helling: 470m

Vertrek uit Reykjavik om 10u00 per wagen. Rit langs de Zuidkust en daarna richting
binnenland voorbij IJsland’s meest actieve vulkaan, de Hekla. De trekking start in Landmannalaugar. Wandeling door dit geothermische wonderland met kleurrijke bergen en
stomende warmwaterbronnen. Verder door de buitenaardse woestijn van obsidiaan
(vulkanisch glas) naar Hrafntinnusker voor de overnachting in een hut.

Dag 2
		

Hrafntinnusker - Alftavatn
Afstand: 12km - Wandeltijd: 4-5 uur - Afdaling: 490m

Na het ontbijt in de hut vertrek langs de Reykjafjoll bergen en daarna afdaling naar het
Jokultungur gebied. De geothermische activiteit heeft de geulen van de vallei geel en
rood gekleurd. Vanop de top van de Jokultungur is er een prachtig zicht op het gebied
van Fjallabak en het Alfatavatn meer. Verder naar Alftavatn dwars door een rivier (niet
overbrugd!). Overnachting in een hut gelegen aan het meer.

Praktisch

vanaf € 1.439

INDIVIDUELE VERLENGING

4 dagen/3 nachten - Prijs per persoon
Vertrek elke maandag, donderdag, vrijdag en zondag

Dag 3
		

Alftavatn - Emstrur
Afstand: 15km - Wandeltijd: 6-7 uur - Afdaling: 40m

Begin van de dag met een verfrissende oversteek te voet dwars door een rivier, langs de
groene vulkaan Storasula naar de zwarte woestijn van Maelifellsandur. Onderweg zicht
op de vulkaan Hattafell met zijn vreemde platte top en de gletsjers Eyjafjallajokull en
Myrdalsjokull. Verder naar Markarfljortsgljufur met uitzicht op 200m diepe canyons uitgehouwen door de glaciale rivier Markarfjlot. Overnachting in een hut in Botnar, een kleine
groene oase.

Day 4
		

Emstrur - Thorsmork - Reykjavik
Afstand: 15km - Wandeltijd: 6-7 uur - Afdaling: 300m

Vertrek langs de canyons naar Thorsmork. Het wandelpad komt op enkele kilometers
van de Myrdalsjokull gletsjer. Tijdens de afdaling naar Almenningar zijn de paar bomen
een teken dat de kust dichterbij komt. U wandelt onder de berg Einhyrningur naar het
dichte berkenbos in Thorsmork. Thorsmork is een groene vallei gelegen onder de gletsjer
Eyjafjallajokull en Myrdalsjokull. Pick-up door de bus en rit naar Reykjavik. Aankomst in
Reykjavik rond 22u00.

Inbegrepen
- Transfer van het afspraakpunt in Reykjavik en terug.
- 3 overnachtingen in berghutten met gedeelde sanitaire
voorzieningen.
- Lokale Engelstalige gids.
- Maaltijden vol pension vanaf dag 1 lunch tot dag 4 lunch.
- Bagage transport.
Niet inbegrepen
- Overnachtingen in Reykjavik.
- Slaapzakken, verhuring mogelijk mits supplement.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
- Persoonlijke uitgaven: dranken en maaltijden.
Imagine more
- Dit pakket kan ook op privébasis geboekt worden.
Prijzen op aanvraag.
- U kunt deze extensie boeken tijdens een fly & drive
of na een rondreis.
- Deze trekking is ook mogelijk in 6 dagen.
- Minimum leeftijd: 15 jaar.

www.imaginetravel.be
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Groenland
Op bezoek bij de Inuït.
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REIZEN OP MAAT GROENLAND GENIETEN EN BELEVEN
HONDENSLEEËN

IJsbergen worden in het Groenlands “Ilulissat” genoemd.
Het is dan ook geen verrassing dat de stad Ilulissat
gelegen is aan de uitloper van een 40km lange ijsfjord
gevuld met enorme ijsbergen. Deze zijn afkomstig
van de meest productieve gletsjer in het noordelijke
halfrond namelijk Sermeq Kujalleq. Het is één van de
weinige gletsjers in Groenland aan zee en behoort tot
het UNESCO werelderfgoed. Ilulissat is gelegen aan de
westkust van Groenland, 250km ten noorden van de
poolcirkel.

EEN VOETNOOT OVER GROENLAND

Leuk weetje: er leven ongeveer 4000 mensen in Ilulissat
en er zijn niet minder dan 6000 hondensleeën. Dit toont
meteen het belang van dit traditionele transportmiddel, zelfs in een grote moderne stad. U kan een excursie van 5uur maken per hondenslee naar de Nalluaruk
fjord. Voor de avonturiers is er een 2-daagse tocht per
hondenslee waarbij u overnacht in primitieve hutten of
tenten.

ONTDEK EN BELEEF GROENLAND

Extensie
Ilulissat vanuit Reykjavik.
Dag 1

Vlucht van Reykjavik naar Ilulissat

Vlucht met Air Iceland van Reykjavik naar Ilulissat. De
vlucht duurt ongeveer 3 uur en er is een tijdsverschil
(2 uur vroeger). Bij aankomst, onthaal en korte transfer
naar uw hotel Artic 4*. Installatie en welkomstdiner.

Dag 2 & 3 Ilulissat

Na het ontbijt, vrije dag. U kunt de verschillende excursiemogelijkheden terugvinden op deze pagina.

Dag 4

Ilulissat - Reykjavik

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor uw
vlucht naar Reykjavik.
Groenland biedt de reiziger een unieke reiservaring. De
afgelegen ligging en de status van eiland betekent wel
dat alles moet ingevoerd worden. Hierdoor is de kostprijs van dagelijkse producten hoog, zelfs duurder dan
de prijzen in IJsland en Denemarken (waarvan Groenland deel uitmaakt). Ook de accommodatie is eerder
klein (door de hoge kost van het ingevoerde bouwmateriaal) en de service is relax. Groenland is echter een
fascinerende en adembenemende bestemming met
natuurwonderen die u de wat minder comfortabele
kanten van uw verblijf zal doen vergeten!

Er zijn boottochten in de fjord, waar u tussen drijvende
ijsbergen van verschillende formaten kunt varen. Ervaar
op deze manier van dichtbij het loskomen van de enorme ijsbergen die in zee storten! Wandel naar de Inuit
nederzettingen terwijl u geniet van de prachtige natuur.
Verder kunt u deelnemen aan walvissafari’s, culturele en
historische wandelingen in Ilulissat en helikoptertochten.

Praktisch

vanaf € 2.145

INDIVIDUELE VERLENGING

4 dagen/3 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Vluchten met Air Iceland in economy Reykjavik-IlulissatReykjavik.
- Transfer in Ilulissat luchthaven-hotel-luchthaven.
- 3 overnachtingen in hotel Arctic 4* op basis
van een standaard kamer + ontbijt.
- Welkomstdiner op dag 1 in hotel Arctic.
Niet inbegrepen
- Luchthaventaksen.
(onder voorbehoud: +/- 166 euro per persoon).
- Transfers in Reykjavik: hotel-luchthaven-hotel.
- Optionele excursies zie hiernaast.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
- Persoonlijke uitgaven: dranken en maaltijden.

www.imaginetravel.be

Imagine more
- Dit pakket kunt u aanvullen met excursies en/of extra
nachten. Meer info bij uw reisagent. Eventueel kunt u
deze verlenging na de rondreis IJsland in vogelvlucht
boeken (zie p7).
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Zuid-Groenland
5-daagse ontdekking van Zuid-Groenland.

Dag 1

Reykjavik - Narsarsuaq (dinsdag)

Vertrek te Reykjavik met een middagvlucht van Air Iceland naar Narsarsuaq. U wordt
ontvangen door uw gids bij aankomst in Narsarsuaq in de kleine luchthaven. Transfer
naar uw hotel voor de check-in, gevolgd door een informatiebijeenkomst, waar de gids u
meer uitleg geeft over de mogelijke excursies. U krijgt een begeleide wandeling door de
stad aangeboden door de gids, hiermee kunt u zich dan beter oriënteren.
Narsarsuaq en de onmiddellijke omgeving in het Tunulliarfik fjord zijn van onschatbaar
belang voor de geschiedenis van Groenland. Het deel waar Narsarsuaq vandaag gelegen
is, heeft immers de naam van het land bepaald. De Noorse Vikingen settelden zich in
deze omgeving, vele eeuwen terug en gaven Narsarsuaq haar naam, die zou verwijzen
naar een bos dat hier een groot deel van de landoppervlakte zou bedekt hebben. De
verhalen over deze groene natuur in een deep fjord, weg van het Noorse moederland,
geven de Vikingen de inspiratie om dit land Groenland te noemen. Geen enkel bezoek
aan Groenland is compleet zonder een gletsjer van dichtbij bewonderd te hebben en
uitgerekend dit kunt u zeker doen in Narsarsuaq. Vaar langs de ijsbergen in het fjord van
Qooroq, waar u de gletsjer met dezelfde naam vindt. Het schip vaart zo dicht als mogelijk
(veiligheid is belangrijk) en laat u genieten van de geluiden van het ijs en de ijsbergen.
U verblijft in hotel Narsarsuaq.
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Dag 2

Narsarsuaq - Qaqortoq (woensdag)

Ontbijt in uw hotel. Transfer naar de pier en een boottocht, door het met ijsbergen gevulde Fjord van Erik, tot in Qaqortoq, waar uw gids u opwacht aan de pier. Transfer naar uw
hotel en check-in gevolgd door een informatiebijeenkomst. Korte stadstour door Qaqortoq, één van de mooiste steden van Groenland, heel pittoresk tussen de Qaqortoq fjord
en het meer van Tasersuaq. U verblijft in hotel Qaqortoq met avondmaal.

Dag 3

Qaqortoq (donderdag)

Dag 4

Qaqortoq - Narsarsuaq (vrijdag)

Dag 5

Narsarsuaq - Reykjavik (zaterdag)

Ontbijt in uw hotel. U kunt indien gewenst intekenen op excursies of u kan de omgeving
ontdekken. U verblijft in hotel Qaqortoq.

Praktisch

vanaf € 2.654

INDIVIDUELE RONDREIS

5 dagen/4 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Rechtstreekse lijnvlucht met Air Iceland van Reykjavik
naar Narsarsuaq.
- 4 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
- Avondmaal op dag 2.
- Alle transfers zoals beschreven.
- Begeleide wandeling op dag 1 en dag 2.
Niet inbegrepen
- Vluchten van/naar Reykjavik.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Optionele excursies.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Ontbijt in uw hotel en vrije tijd in Qaqortoq. Later op de dag transfer per helikopter, op
lage hoogte, naar Narsarsuaq, indien er geen helikopter voorhanden is, kan de transfer
Narsaq-Narsarsuaq per boot worden uitgevoerd. Dit wijzigt uw prijs niet. U verblijft in
hotel Narsarsuaq.
Ontbijt in uw hotel. Transfer naar de luchthaven voor uw midadgvlucht naar Reykjavik
met Air Iceland.
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Groenland

Praktisch

8-daagse fly&cruise Groenland.

vanaf € 4.692

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Dag 1

zaterdag

Dag 5

woensdag

Dag 2

zondag

Dag 6

donderdag

Dag 7

vrijdag

Dag 8

zaterdag

Air Iceland ochtendvlucht van Reykjavik naar Ilulissat. U word er opgewacht door de gids.
Transfer naar het hotel voor het inchecken, een informatiebijeenkomst en een begeleide
stadswandeling. Avondmaal en overnachting in Hotel Arctic.
Ontbijt in het hotel. Vrije dag in Ilulissat voor optionele excursies tot middagtransfer naar
de haven voor het inschepen aan boord van de MV Sarfaq Ittuk. Vertrek om 17:00 uur
voor onze zuidelijke cruise langs de Groenlandse westkust. ’s Avonds is er een korte stop
in Aasiaat. U overnacht in een buitenkajuit.

Dag 3

maandag

Dag 4

dinsdag

U vaart verder naar het zuiden en het schip maakt vandaag 3 stops, rond 09h komt u aan
in Sisimiut, nadien vaart u verder naar Kangaamiut waar het schip zal aanmeren rond
17h45. De laatste stop voor vandaag is in Maniitsoq. U heeft de mogelijkheid om telkens
even van boord te gaan of een excursie te maken.
Rond 07h zal het schip aanmeren in Nuuk, de hoofdstad van Groeland. In de namiddag
kunt u een bezoek brengen aan Qeqertarsuatsiaat. De dag eindigen we met een laatste
stop in Paamiut die voorzien is rond 23h30.

Vandaag vaart u in de zuid-Groenland archipel. Rond 07h meert het schip reeds aan in
Aarsuk waar het een stop maakt van slechts een 15-tal minuten. Dan vaart u verder naar
Qaqortoq waar u rond 16h.Transfer naar het hotel Qaqortoq en overnachting.
Ontbijt in het hotel. Korte stadstour door Qaqortoq, één van de mooiste steden van
Groenland, heel pittoresk tussen de Qaqortoq fjord en het meer van Tasersuaq. Overnachting in hotel Qaqortoq.
Ontbijt in het hotel. Helikopter vlucht van Qaqortoq naar Narsarsuaq. Memorabele vlucht
over het Groenlandse landschap. Indien er de dag van uw vertrek geen helikopter beschikbaar is zal de transfer per boot gebeuren. Dit wijzigt uw prijs niet. Overnachting in
hotel Narsarsuaq.
Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven en middagvlucht met Air Iceland van
Narsarsuaq naar Reykjavik.

Inbegrepen
- Rechtstreekse lijnvlucht met Air Iceland van Reykjavik
naar Narsarsuaq.
- 4 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt in hotels.
- 3 overnachtingen op basis van enkel logies
in een buitenkajuit op de MV Safaq Ittuk.
- Avondmaal op dag 1.
- Alle transfers zoals beschreven.
- Begeleide wandeling op dag 1 en dag 6.
Niet inbegrepen
- Vluchten van/naar Reykjavik.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Optionele excursies.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

www.imaginetravel.be
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De Færöer eilanden
Europa’s best bewaarde geheim.
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Classic Færöer
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Het dorp Gásadalur en indrukwekkende uitkijkpunten

Aankomst met Atlantic Airways na een rechtstreekse vlucht vanuit Parijs. Hier neemt u
ook de huurwagen en kunt u het eiland Vágar verkennen. We raden een bezoek aan het
kleine dorpje Gásadalur aan. Vanaf hier kunt u wandelen over natuurpaden en genieten
van het indrukwekkende uitzicht over Tindhólmur, mis de prachtige waterval die naar de
oceaan loopt niet. Overnachting in Hotel Vágar.

Dag 2

Vestmannakliffen en de rotsformaties “Giant & the Witch”

Op weg naar het noorden kunt u een boottocht van twee uur (niet inbegrepen) maken
om de Vestmanna-kliffen te zien. U vaart in grotten door smalle doorgangen en vaart
vlakbij de hoge indrukwekkende kliffen. Ga verder naar het dorp Tjørnuvík, dat wordt omringd door steile bergen. Hier ziet u de indrukwekkende rotsformaties de “Giant and the
Witch”. Steek de brug over die de eilanden Eysturoy en Streymoy verbindt en ga verder
naar het dorp Eiði. Hier wacht u een prachtig uitzicht op de hoogste berg van de Faeröer,
Slættaratindur. Overnachting in Hotel Gjáargarður.

Dag 3
		

Bezoek het dorp Gjógv en geniet van het uitzicht
vanaf Crown Princess Mary´s Bench

Geniet van de dag in het schilderachtige dorpje Gjógv, dat bekend staat om zijn unieke
natuurlijke haven en waar u een prachtig uitzicht op het eiland Kalsoy heeft. Loop langs
de rand van de kloof en misschien ziet u wat papegaaiduikers uit hun nesten komen, op
weg naar de oceaan om voedsel te zoeken. Als u de heuvel op loopt, wordt u beloond
met een prachtig uitzicht op de vogelkliffen en het dorp. Overnachting in Hotel Gjáargarður.

Dag 4
		

Ontdek de noordelijke eilanden en het meest noordelijke
dorp Viðareiði

Vanuit Leirvík rijd u door de onderzeese tunnel naar de stad Klaksvík. De tunnel is versierd
met lichten van de beroemde Faeröerse kunstenaar Tróndur Patursson. Vanuit Klaksvík is
het mogelijk om de andere Noordelijke eilanden te verkennen, die elk een ander dramatisch landschap heeft. Op het eiland Viðoy ligt het meest noordelijke dorp op de Faeröer,
Viðareiði, dat zeker een bezoek waard is. Geniet van een kopje koffie of een sneetje brood
in het plaatselijke restaurant. Overnachting in Hotel Klaksvik.

Dag 5

Het eiland Kunoy, stad Klaksvík en bezoek een lokaal huis

We raden u aan het eiland Kunoy te bezoeken. Vanuit het kleine dorpje Kunoy heeft u
een prachtig uitzicht op het eiland Kalsoy. Bovenaan het dorp is een klein gezellig park.
Een lokale legende vertelt dat er op een hoge berg in Kunoy een plank zou liggen van
de ark van Noach. Tweekleppige schelpdieren en zeeschelpen groeien erop. Mensen die
verdwaald zijn geraakt in de mist hebben de plank gezien, maar niemand die er naar op
zoek is geweest, heeft hem ooit gevonden. Terug op Eysturoy raden we aan naar het
dorp Søldarfjørður te rijden, waar u een lokaal huis met een indrukwekkende tuin kunt
bezoeken (niet inbegrepen). Hier wordt koffie en cake geserveerd. Bezoek aan een lokaal
huis is niet inbegrepen. Overnachting in Hotel Streym.

Dag 6

Saga Island Sandoy en traditionele levensstijl

Bezoek het prachtige en groene eiland Sandoy, ook wel het Saga-eiland genoemd. Het
eiland wordt, vergeleken met de andere eilanden, gekenmerkt door overwegend vlak
terrein. Het eiland heeft een schat aan geschiedenis en prachtige natuur. Neem de veerboot vanuit de haven Gamlarætt naar het dorp Skopun. Bij aankomst raden we een bezoek aan de toeristische informatie aan om een routebeschrijving naar de grote rots te
krijgen, die het verhaal vertelt over de heks uit de Witch Hole. Mis de dorpen Dalur en
Húsavík niet, die in een prachtige omgeving liggen. In het dorp Skálavík is het mogelijk
om een koffiestop te maken bij het hotel. Overnachting in Hotel Streym.

Dag 7

Tórshavn en cultureel centrum Kirkjubøur

Dag 8

Vertrek vanaf de Faeröer

Geniet van de dag in Tórshavn, maar vergeet niet het dorp Kirkjubøur te bezoeken, het
historische en culturele centrum van de Faeröer. De pittoreske oude boerderij is de thuisbasis van een familie die al 17 generaties lang de boerderij en kerkelijke site beheert.
Bekijk de onvoltooide Magnus-kathedraal en de kleine middeleeuwse kerk van St.Olav.
Overnachting in Hotel Streym.

Praktisch

vanaf € 1.841

INDIVIDUELE RONDREIS

MET HUURWAGEN
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Rechtstreekse vlucht van Parijs CDG naar Vágar
met Atlantic Airways.
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
(of gelijkwaardige hotels).
- Ophalen en inleveren van de huurwagen op de luchthaven.
- Huurwagen Cat. B (Toyota Yaris 5 deurs of gelijkwaardig),
met CDW-verzekering en onbeperkt aantal kilometers.
- De ferry op dag 6 naar het eiland Sandoy en terug.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Optionele Excursies.
- Brandstof voor de huurwagen en de mogelijke fee
voor de tunnels.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Huurauto wordt teruggebracht op de luchthaven. Vertrek met Atlantic Airways naar Parijs.

www.imaginetravel.be
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Færöer4kids
8-daagse fly&drive.

Lichte nachten, duizenden schapen, een gastvrije sfeer en een avontuurlijke natuur worden één grote speeltuin. Neem het hele gezin mee op een magische tour over de Faeröer.

Dag 1
		

Aankomst op de magische Faeröer en zie de grootste
mailbox ter wereld

Aankomst op de Faeröer na een vlucht vanuit Parijs. Haal uw huurauto op en rijd via
Tórshavn over naar de haven Gamlarætt waar de veerboot u naar het eiland Sandoy
brengt. Tijdens de boottocht ziet u de eilanden Koltur en Hestur. De veerboot komt aan
in het dorp Skopun, waar u ‘s werelds grootste (blauwe) brievenbus vindt. Ga verder naar
het dorp Skálavík waar u de volgende 3 nachten zult verblijven in het gezinsvriendelijke
Hotel Skálavík.

Dag 2

Saga-eiland Sandoy - Vikingen en heksen

Dag 4
		

Verken de hoofdstad Tórshavn en de middeleeuwse stad
á Reyni

Neem de veerboot terug naar Gamlarætt. Geniet van de dag in de kleinste hoofdstad van
de wereld, Tórshavn. Maak een verkennende wandeling door het oude deel van de stad,
Reyni, met zijn smalle straatjes en grasdaken. Er is ook de mogelijkheid om te zwemmen,
paardrijden en een bezoek te brengen aan het leuke kleine aquarium, Sjósavnið, met
zoutwatervissen uit de zee rond de eilanden. Accommodatie in een vakantiehuis op het
eiland Streymoy of op het eiland Eysturoy, waar u de komende 4 nachten verblijft.

Het eiland Sandoy, ook wel het Saga-eiland genoemd, is een grote speeltuin met voor elk
wat wils. Verken het strand, de pittoreske dorpjes, de schapen die grazen op de groene
bergwanden en de meren waar u kunt vissen. Vroeger leefden er veel heksen, trollen en
Vikingen op het eiland, dus er zijn genoeg spannende verhalen. Een legende die moet
worden ervaren samen met een lokale gids, is het verhaal over de Witch Hole. U kunt nog
steeds duidelijk de voetafdruk van de heks zien. Daarna stellen we een rit naar het stenen
strand van Søltuvík voor (geweldige plek voor een picknick).

Dag 5-7 Geweldige dagen om te doen wat u wil

Dag 3

Huurauto wordt teruggebracht op de luchthaven. Vertrek met Atlantic Airways naar Parijs.

Geniet van de dag en bezoek een Faeröerse familie

Geniet van de omgeving. Als u wilt, kunt u een huisbezoek reserveren (niet inbegrepen),
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zodat u de mogelijkheid heeft om een lokale familie te ontmoeten en de Faeröerse gastvrijheid te ervaren. Hier kunt u genieten van de gezellige sfeer terwijl u hoort over de
Faeröerse samenleving. Zelfgemaakte cake, sap en koffie worden geserveerd.

Praktisch

vanaf € 4.189

INDIVIDUELE RONDREIS

MET HUURWAGEN
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Rechtstreekse vlucht van Parijs CDG naar Vágar
met Atlantic Airways.
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
(of gelijkwaardige hotels).
- Ophalen en inleveren van de huurwagen op de luchthaven.
- Huurwagen Cat. O (type Opel Astra STW of gelijkwaardig),
met CDW-verzekering en onbeperkt aantal kilometers.
- Vermelde excursie op dag 2 en ferry op dag 4.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Optionele Excursies.
- Brandstof voor de huurwagen en de mogelijke fee
voor de tunnels.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Drie hele dagen om te genieten met veel ruimte voor spontaniteit en ontspanning.
Facultatief kunt u een boottocht van twee uur maken om de Vestmanna-kliffen te zien.
U vaart in grotten door smalle doorgangen en vaart vlakbij de hoge indrukwekkende
kliffen. Ga verder naar het dorp Tjørnuvík, dat wordt omringd door steile bergen. Hier ziet
u de indrukwekkende rotsformaties de “Giant and the Witch”.

Dag 8

Vertrek vanaf de Faeröer
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Dag 2

Het unieke vogeleiland - Mykines

Dag 3
		

Fantastische natuur - zie papegaaiduikers
en de indrukwekkende jan-van-genten

Dag 4
		

Het Vikingeiland Skúvoy staat vol met verhalen Geniet van de rust en de natuur

Dag 5
		

Saga-eiland Sandoy, kleine dorpsgemeenschappen
en verhalen vertellen

Per boot vanuit de haven in Sørvágur naar het eiland Mykines. De reis begint met een
fantastische zeiltocht langs de majestueuze rotswand. Mykines is de thuisbasis van
duizenden trekvogels en u kunt ze van dichtbij bekijken. Bij aankomst op het eiland
checkt u in bij de lokale B&B. Geniet de rest van de dag alleen. Een picknick lunch en
diner is inbegrepen. Overnachting in Mykines.

Begeleide wandeling naar Mykineshólmur. Ontdek de charmante papegaaiduikers met
hun kleurrijke snavels en de indrukwekkende jan-van-gent, die alleen broeden op het
geïsoleerde eiland ten westen van het hoofdeiland. Om het eiland te bereiken, moet
je een brug oversteken, in feite een brug die de Noord-Atlantische Oceaan oversteekt!
De vrijstaande rotsformaties rondom de vuurtoren aan de rand van de klif zijn adembenemend mooi. Een picknick lunch en diner is inbegrepen. Overnachting in Mykines.

In de ochtend keert u terug naar Sørvágur. Vanaf hier gaat de tour verder met lokale bussen en veerboten via het eiland Sandoy naar Skúvoy, waar de Viking Chieftain Sigmundur
Brestisson de eerste christelijke kerk bouwde en begraven ligt. Bij aankomst is er koffie/
thee en cake in een privéwoning en uw gastheer zal u graag enkele wandeltochten aanbevelen. Het diner is inbegrepen op Skúvoy. Breng de nacht door op Skúvoy.

Neem de veerboot vanuit Skúvoy en keer terug naar Sandoy, ook wel het Saga-eiland
genoemd. Bij aankomst wordt u opgewacht door een lokale chauffeur / gids die u rondleidt op het eiland. Het wordt al sinds de Vikingtijd bewoond. U bezoekt onder andere
de dorpen Sandur, Dalur en Húsavík en hoort u over de dramatische sagen en de geschiedenis van het eiland. De tour eindigt in Skálavík waar u zult overnachten. Er is een
buitenbubbelbad als u wilt ontspannen na de avonturen van de dag. Een picknick lunch
en diner zijn inbegrepen. Breng de nacht door op Sandoy.

Authentic
Færöer
8-daagse rondreis.

Deze tour is ideaal voor mensen die van een uitdaging houden en op zoek zijn naar
wat opwinding. Het neemt u mee naar enkele meer afgelegen eilanden van de Faeröer
over land en zee. Kijk uit naar een unieke kans om kleine dorpsgemeenschappen en
hun traditionele manier van leven te ontdekken. Bezoek het vogelparadijs Mykines, het
Vikingeiland Skúvoy en Nólsoy, enkele hoogtepunten van deze tour.

Dag 1

Aankomst op de Faeröer

Aankomst met Atlantic Airways na een rechtstreekse vlucht vanuit Parijs. Vrije tijd om
Vágar op te bezoeken. Overnachting in Hotel Vágar.

Dag 6

Op Nólsoy beweegt het leven zich langzaam, ontmoet de lokale bevolking, bezoek
Maggie’s Cafe en loop naar de top van het eiland. Keer na de lunch terug naar Tórshavn
met de bus en veerboot. Vanaf hier neemt u de veerboot naar Nólsoy en kunt u naar
het toeristische informatie kantoor gaan, de mensen zullen u vertellen aar u exact zult
overnachten. We raden je aan naar de top van het eiland te wandelen, waar je de meest
prachtige panoramische uitzichten hebt op Tórshavn en de naburige eilanden. Lunch is
inbegrepen. Breng de nacht door op Nólsoy in Hotel Skálavik.

Dag 7
		

Begeleide wandeling in Nólsoy en verken
de charmante hoofdstad Tórshavn

Dag 8

Vertrek vanaf de Faeröer

Praktisch

vanaf € 2.160

INDIVIDUELE RONDREIS

PER BOOT EN BUS
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Rechtstreekse vlucht van Parijs CDG naar Vágar
met Atlantic Airways.
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
(of gelijkwaardige hotels).
- De vermelde transfers, ferries en excursies.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Optionele Excursies.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Wandel door het dorp Nólsoy met de lokale gids en zie Row Ove’s boot de Diana Victoria,
het was in 1986 dat hij besloot om alleen naar de Kleine Zeemeermin in Kopenhagen te
roeien om haar een kus te geven! Lunch is inbegrepen. Keer terug naar Tórshavn met de
veerboot voor een dag op eigen gelegenheid. We raden u aan een bezoek te brengen
aan de Art Gallery, het Nationaal Museum, het Nordic House en het oude gedeelte van de
stad genaamd Tinganes en Reyn. Het is ook mogelijk om naar het oude culturele centrum
van Kirkjubøur te wandelen. Overnachting in Hotel Tórshavn.
Transfer naar de luchthaven. Vertrek met Atlantic Airways naar Parijs.

www.imaginetravel.be
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Denemarken
Een sprookje in Noord-Europa.
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Kastelen en Jutland
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Kopenhagen

Aankomst te Kopenhagen na een rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines, hoofdstad
van Denemarken. Ophalen van uw huurwagen. De stad werd geklasseerd als bij de
groenste en één van de meest aangename steden om te wonen, volgens “The New York
Times”! Kopenhagen is een moderne stad, met diepe wortels in het verleden. We raden u
aan een wandeling te maken doorheen Strøget, een winkelwandelstraat, behorende tot
één van de grootste in Europa. Kopenhagen is gebouwd op een eiland, je doorloopt de
stad dus best via de kanalen per boot of te voet. De wijk Christianshavn moet u zeker gezien hebben, dit ‘vrije stadsdeel’ wordt ook wel klein Amsterdam genoemd. Tot slot kunt
u ook de kastelen Christiansborg en Roseborg nog aanschouwen, evenals het stadhuis,
de fabriek van Carlsberg (= jawel die van het bier), de kleine zeemeermin, het nationaal
museum en natuurlijk Tivolipark. U verblijf in Comfort Hotel Vesterbro of gelijkwaardig.

Dag 2

Kopenhagen - Helsingor - Roskilde (ong. 120 km)

Ontbijt in uw hotel. Na uw vertrek uit Kopenhagen, in noordelijke richting, kunt u het
Elsinoremeer bezoeken, waar ook het Kronborgkasteel gelegen is. Dit kasteel is gekend
als het kasteel van Hamlet. U reist verder naar Hillerod, met het kasteel van Frederiksborg,
waar u ook het Nationaal Deens geschiedkundig museum terugvindt. De reis gaat verder
naar Roskilde, waar zich de koninklijke graftombe, uit de 12de eeuw, in de kathedraal
bevindt. Bovendien kunt u in Roskilde het museum van de vikingschepen bezoeken, en
er deze oude vaartuigen, van rond het jaar 1000, bewonderen. U verblijft in Comwell
hotel Roskilde of gelijkwaardig.

Dag 3

Roskilde - Odense (ong. 135 km)

Ontbijt in uw hotel. Steek vandaag de langste brug van Europa over: de Storebælt (tolgeld over de grote beltbrug ter plaatse te betalen), deze verbindt het eiland Sealand met
Funen, dus de verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van Denemarken. Aankomst te Odense, stad van Hans Christian Andersen, Deens schrijver en dichter en vooral
gekend vanwege zijn sprookjes. De stad Odense is een mengeling van oud en nieuw,
echter het is ook de ideale plaats om zich vertrouwd te maken met een gekend Deens
product: een ambachtelijk bier! U verblijf in First Hotel Grand Odense of gelijkwaardig.

Dag 4

Odense - Århus (ong. 145 km)

Dag 5

Århus - Skagen (ong. 225 km)

Dag 6

Skagen - Kolding (ong. 315 km)

Dag 7

Kolding - Kopenhagen (ong. 230 km)

Dag 8

Kopenhagen

Ontbijt in het hotel. Vandaag reist u verder in westelijke richting, om één van de gekendste plaatsen van Denemarken te bereiken, met slechts 6.000 inwoners, namelijk Billund.
Hier bevindt zich Legoland, een miniatuurwereld volledig opgebouwd in Lego. Hierna
gaat u verder in noordoostelijk richting, tot Århus, de grootste stad van Jutland. Hier vindt
openluchtmuseum “Den Gamle By”, dat gewijd is aan de cultuur en gebruiken van de
lokale bevolking vanaf de jaren 1500 tot heden. Overnachting in Scandic hotel Århus City
of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U kunt nu op weg gaan naar het noord om Skagen te bereiken. Hier
trekt het land zich terug en gaat over in een witte zankbank, die de kracht van de golven
van twee zeeën dient te ondergaan. Skagen is gelegen tussen witte duinen en heide
met bloemen. Langsheen de kust, vindt u kleine restaurants die uitstekende garnalen en
zeevruchten serveren. Overnachting in Marienlund Badepension of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vanaf nu gaat het terug zuidwaarts naar Kolding. De belangrijkste
geschiedkundige bezienswaardigheid van de stad is het kasteel, dat achtereenvolgens
dienst deed als fort, koninklijke verblijfplaats, ruïne en uiteindelijk als museum. In de stad
is er bovendien ook nog een kunstmuseum gewijd aan de moderne kunsten, genaamd
Trapholt. U verblijft in First hotel Kolding of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Deze dag stad in het teken van de rit en het bezoek aan Kopenhagen.
Gezien de lange geschiedenis van de stad en de veelvoud aan attracties, is er altijd wel
wat te zien of te doen. Bovendien is de stad niet uitgestrekt, wat het ideaal maakt om
haar te voet te verkennen. København betekent in het Deens “handelshaven”. U verblijft
in Comfort Hotel Vesterbro of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vertrek te Kopenhagen met de lijnvlucht naar Brussel.
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Jutland Compleet
10-daagse autorondreis.

Jutland compleet is een rondreis waar je in sfeervolle Krohotels overnacht en die je langs
mooie historische plaatsen brengt.

Dag 1

Agerskov (Zuid Jutland)

Aankomst in Denemarken. Via de Margrietroute rijd je naar het charmant Møgeltønder.
Je kan er het Schackenborg Slot bezoeken, het werd tot voor kort nog bewoond door de
Deense prins Joachim en zijn gezin. U verblijf in hotel Agerskov Kro og hotel.

Dag 2

Ontbijt in uw hotel. Maak vandaag zeker een bezoek aan de brede zandstranden van het
waddeneiland Rømø, je kan er via een dam naar toe. U verblijft een tweede nacht in hotel
Agerskov Kro og.

Dag 3

Agerskov - Nørre Nebel (West Jutland)

Ontbijt in uw hotel. Vandaag gaan we richting het noorden. Je kan een stop maken in
Ribe waar je een bezoek kan brengen aan het Vikingscenter of je kan naar de havenstad
Esbjerg gaan om wat te slenteren door de straten. In de omgeving van het hotel kan u
nog even uitrusten op de prachtige zandstranden. U verblijf in hotel Nymindegab Kro.

Dag 4

Nørre Nebel - Nykøbing M ( Noordwest Jutland)

Ontbijt in het hotel. Als je de Margrietroute volgt rijd je via de smalle landtong langs het
Ringkøbing fjord, het havenstadje Hvide Sande en de bekende badplaats Søndervig. Het
hotel ligt aan het water omgeven door prachtige natuur. U overnacht in hotel Sallingsund Færgekro.
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Dag 5

Ontbijt in uw hotel. Vandaag kan je een bezoek brengen aan het Nationaal Park Thy, aan
de brede zandstranden van Vigsø Bugt of de Jammerbugt. Wil je eens zien hoe de Denen
vroeger leefden en werkten, maar dan zeker een stop aan het openluchtmuseum Hjerl
Hede. U overnacht een tweede keer in het hotel Sallingsund Færgekro.

Dag 6

Nykøbing M - Aalbæk

Dag 7

Aalbæk - Skanderborg ( Oost Jutland)

Ontbijt in uw hotel. Je rijdt naar het mooie vissersdorpje Lønstrup. Vlakbij het dorp heb
je de vuurtoren Rubjerg Knude. Deze vuurtoren verdwijnt langzaam maar zeker in een
duin. Je kan er de duin beklimmen, vooral bij zonsondergang is het er prachtig. Daarna
rijd je verder naar het meest noorderlijke punt van Denemarken, waar het Skagerrak en
het Katttegat samenkomen. Het hotel ligt in de buurt van de kunstenaarsstad Skagen.
U verblijft in het hotel Aalbæk Gl. Kro.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag is een lange reisdag, maar als je op tijd vertrekt kan je prachtige delen van de Margrietroute volgen. Houdt je van shoppen en cultuur maak dan
zeker een stop in het centrum van Aarhus, de 2e stad van Denemarken. Enkele van de
bekendste attracties van de stad zijn het kunstmuseum ARoS en het openluchtmusem
Den Gamle By (de oude stad). Het hotel is gelegen in Skanderborg. U verblijft in hotel
Norre Vissing Kro.

Dag 8

Ontbijt in uw hotel. Je rijdt naar het merengebied. Neem zeker je wandelschoenen mee.
Je hebt er tal van mogelijkheden om wandelingen te maken. Vanaf Himmelbjerget
(Hemelberg, het hoogste punt van de regio) heb je een prachtig zicht over de meren.
U verblijft een tweede nacht in hotel Norre Vissing Kro.

Dag 9

Skanderborg - Christiansfeld (Zuidoost Jutland)

Ontbijt in uw hotel. we rijden verder naar het zuiden. Onderweg passeer je de oude
steden Vejle en Kolding. De stad Vejle ligt prachtig aan het fjord. De stad Kolding staat bekend om de Koldinghus, een gerestaureerde kasteelruïne aan de rand van het centrum.
U verblijft in het hotel Tyrstrup Kro.

Dag 10 einde van de reis

Ontbijt in uw hotel en terugreis naar huis.

Combinatiereis Scandinavische hoofdsteden
10-daagse trein/bootreis.

Dag 1

Kopenhagen

Dag 6

Oslo - Göteborg per trein

Dag 2

Kopenhagen

Dag 7

Göteborg - Stockholm per trein

Dag 3

Kopenhagen - Oslo (nachtcruise)

Lijnvlucht naar Kopenhagen met Brussels Airlines. De hoofdstad van Denemarken, deze
charmante stad met duizend jaar geschiedenis wacht op u met zijn middeleeuwse
straten, dezelfde straten en kanalen die kunstenaars al eeuwen inspireren. Overnachting
in Comfort Hotel Versterbro of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel en vrije dag om de stad te verkennen, waaronder Tivoli, het standbeeld van de kleine zeemeermin, de Gefion-fontein, het Koninklijk paleis en zoveel meer.
Overnachting in Comfort Hotel Versterbro of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel, in de namiddag scheept u in aan boord van één van de DFDS Seaways Cruiseferries. U overnacht in een buitenkajuit met stapelbedden.

Dag 4

Oslo

Ontbijt aan boord van het schip en ontscheept u in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen.
Oslo is prachtig gelegen aan het hoofd van de fjord met dezelfde naam en is omgeven door veel beboste bergkammen. U heeft er tal van mogelijkheden om bezoeken als
Vigeland Sculpture Park, Royal Palace, Viking Ship Museum en het Munch Museum te
doen. Overnachting in Comfort hotel Børsparken of gelijkwaardig.

Dag 5

Ontbijt in het hotel. Vertrek per trein naar Göteborg, de tweede grootste stad van Zweden
en de stad met de grootste haven van het land. Göteborg is een zeer ontspannen stad.
U kunt de stad verkennen per boot of per bus. Overnachting in First hotel G of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. U reist verder per trein naar Stockholm, de hoofdstad van Zweden.
Stockholm bestaat uit 14 eilanden, water is dus nooit veraf. De goed bewaarde middeleeuwse gebouwen van de stad staan tussen de moderne architectuur van de nieuwe
gebouwen. De archipel waar Stockholm bij hoort bestaat uit 24.000 eilanden die wachten op u om ontdekt te worden. U overnacht in Clarion hotel Stockholm of gelijkwaardig.

Dag 8-9 Stockholm

Tijdens deze 2 dagen krijgt u de gelegenheid om de stad te verkennen en te bewonderen. Mis zeker het Vasa museum of het open lucht museum Skansen niet. Wij adviseren u
om een rondleiding per bus of boot te maken doorheen de stad. U overnacht in Clarion
hotel Stockholm of gelijkwaardig.

Dag 10 Vertrek uit Stockholm

Ontbijt in het hotel. Vlucht van Stockholm naar Brussel.

Oslo

Ontbijt in het hotel en vrije dag om de stad te bezichtigen. Eén van de vele mogelijkheden is om de stad te bezichtigen aan boord van een hop on hop off bus, die u langs
alle belangrijke bezienswaardigheden brengt (niet inbegrepen). Overnachting in Comfort hotel Børsparken of gelijkwaardig.
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Combinatie van Kopenhagen
en Zuid-Zweden
10-daagse fly&drive.

Dag 1

Kopenhagen

Dag 2

Kopenhagen

Lijnvlucht naar Kopenhagen met Brussels Airlines, hoofdstad van Denemarken. Opnemen van de huurwagen in de luchthaven. Kopenhagen werd geklasseerd als bij de
groenste en één van de meest aangename steden om te wonen, volgens “The New York
Times”! Kopenhagen is een moderne stad, met diepe wortels in het verleden. De stad
is heel open, dynamisch, vol van levensvreugde en charme en bovendien een ideaal
vertrekpunt om Denemarken en/of Zweden te ontdekken. U verblijf in Comfort hotel
Vesterbro of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. De dag is gewijd aan de ontdekking van Kopenhagen. We raden u
aan een wandeling te maken doorheen Strøget, een winkelwandelstraat, behorende tot
één van de grootste in Europa. Kopenhagen is gebouwd op een eiland, je doorloopt de
stad dus best via de kanalen per boot of te voet. De wijk Christianshavn moet u zeker
gezien hebben, dit ‘vrije stadsdeel’ wordt ook wel klein Amsterdam genoemd. Ook het
koninklijk paleis Amalienborg mag u niet missen. Dit paleis is een mooi voorbeeld van
18de eeuwse architectuur, echter vergeet ook niet langs te gaan langs de Sankt Petri kerk.
Tot slot kunt u ook de kastelen Christiansborg en Roseborg nog aanschouwen, evenals
het stadhuis, de fabriek van Carlsberg (= jawel die van het bier), de kleine zeemeermin,
het nationaal museum en natuurlijk Tivolipark. U verblijft in Comfort hotel Versterbro of
gelijkwaardig.
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Dag 5

Borgholm - eiland Öland

Dag 6

Borgholm - Jönköping (ong. 250 km)

Dag 7

Jönköping - Göteborg (ong. 145 km)

Dag 8

Göteborg

Göteborg - Malmö (ong. 275 km)

Ontbijt in uw hotel. Vandaag staat de zon op het programma, net als de zee en grote
witte zandstranden. Het is niet voor niets dat ook de Zweedse koninklijke familie op dit
eiland haar vakantie doorbrengt, in een groot fantastisch wit paleis, met allures van een
Italiaanse villa en zeker een bezoek waard. Bezoek ook eens het kasteel van Borgholm en
de versterkte vesting van Eketorp. In het zuiden van het eiland kunt u ook de tijd doorbrengen terwijl u de dodenstad (necropolis) van Gettlinge bezoekt. Deze site is gelegen
op het kalkplateau Stora Alvaret, een prehistorische site en gekend vanwege zijn uniek
biodiversiteit en voorkomend op de lijst van het werelderfgoed van UNESCO. Indien deze
site u minder aantrekt, dan kunt u als alternatief nog kiezen voor de zoo en het plezierpark van Öland, dat 160 diersoorten herbergt, evenals een pretpark en een waterpark.
Overnachting in Halltorps Gastgiveri of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U reist richting Jönköping en doorkruist de regio Småland. Deze regio
is rijk aan hoge bomen, grote wouden, landbouwgrond en ongeveer vijfduizend meren,
waar u kunt vissen, zwemmen en kanovaren. Småland is het koninkrijk van de kristal
(glasblazerij) en de thuishaven van Ikea. Sinds 1972 maakt men hier beroemde stukken
uit glas en over vier gemeenten bevinden zich dertien glasblazerijen. In sommige glasblazerijen kunt u zelf het glasblazen uitproberen. Op het einde van de namiddag bereikt
u Jönköping, een kleine stad gesitueerd ten zuiden van het Vättern meer. U verblijft in
Elite Stora Hotellet of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. In de voormiddag kunt u genieten langsheen de oevers van het
Vättern meer en u zelfs begeven naar het dorp Grana, gelegen ten noorden van Jönköping. Dit kleine stadje is ook gekend vanwege zijn suikergoed (snoepgoed). U neemt
daarna de richting westen en reist naar Göteborg. Göteborg is gekend vanwege zijn
restaurants, zijn cultureel leven en het geanimeerde nachtleven. De stad is ook gebouwd
op een archipel gebouwd over verschillend duizenden eilanden. U verblijft in Scandic
hotel No. 25 of gelijkwaardig.

Dag 3

Ontbijt in uw hotel. U steekt de Øresundbrug over tussen Denemarken en Zweden, en
u bereikt Malmö, de 4de grootste stad van Zweden. Malmö is een kleine warme stad,
echter met een grote keuze aan culturele attracties zoals het recente museum voor
moderne kunst (Moderna Museet). U vindt er ook verschillende restaurants en uitstekende cafés. Vervolgens reist u verder in de richting van Ystad. De kleine stad, Ystad, is
wereldwijd gekend, vanwege de romanfiguur, commissaris Wallander. De stad is echt
zo mooi als in de films en televisieseries, met zijn kleine middeleeuwse houten huizen in
pastelkleuren. U verblijft in Ystads Saltsjöbad of gelijkwaardig.

Kopenhagen - Malmö - Ystad (ong. 95 km)

Ontbijt in uw hotel. Vrije dag te Göteborg. Dag volledig gewijd aan de ontdekking van
Göteborg. We raden een geleid bezoek aan de stad aan per “Paddan” (= een bootje door
de stad zoals u er in Gent of Brugge ook heeft). Stap aan boord van één van deze bootjes en ontdek de stad, met commentaar, vanop de kanalen. Voor zij die graag wat meer
spanning en sensatie zoeken, is er het amusementspark “Lisberg”, het grootste attractiepark van Noord-Europa en dit voor de hele familie. In Göteborg treft u eveneens, mode
boutiques, grote winkels, artisanale winkels, souvenirwinkels en winkels met antiquiteiten aan. Het shopping center Nordstan, één van de grootste van Europa, is gelegen in
de wijk Haga. U vindt er ontelbare antiquiteiten en ook de magnifieke overdekte markt
“Feskekôrka”, waar u vers gevangen vis kunt kopen en bekijken. U verblijft in Scandic hotel
No. 25 of gelijkwaardig.

Dag 4

Ystad - Borgholm - eiland Öland (ong. 310 km)

Dag 9

Ontbijt in het hotel. Tijdens deze dag, reist u vooral langsheen de Zweedse kust. Alvorens naar uw finale bestemming te reizen, kunt u onderweg enkele stops maken. Dit
geeft u de gelegenheid om de witte zandstranden te ontdekken en eventueel zelfs
wat te zwemmen in de Baltische zee. Nadien reist u dan verder naar het eiland Öland,
terwijl u langsheen Kalmar komt, één van de oudste steden van Zweden. De belangrijkste bezienswaardigheid in Kalmar is het kasteel, waarvan de vierkantstoren dateert van
het begin van de 12de eeuw. Het is ook in Kalmar dat de unie van de drie kronen werd
getekend, waardoor Zweden, Noorwegen en Denemarken één verenigd land werden.
U reist verder via de Ölandsbron brug, die 6 km lang is en Öland met Kalmar verbindt. Het
zonrijke eiland Öland est een geliefkoosde vakantiebestemming bij Zweedse families.
Overnachting in Halltorps Gastgiveri of gelijkwaardig.

Ontbijt in uw hotel. U vertrekt vandaag naar Malmö. Te Malmö is er het kasteel dat u
kunt bezoeken, genaamd Malmöhus, het stadhuis en de oude stad met zijn wandelstraten, zijn winkels en cafés. We raden u ook het strand van Ribersborg aan, een twee kilometerslange strook wit strand, ingericht in de jaren 1920. Na een wandeling doorheen
de parken, gelegen dichtbij het stadion, kunt u zich naar de rand van de zee begeven
om er op het strand te flaneren. U verblijf in het Clarion Collection Hotel Temperance of
gelijkwaardig.

Dag 10 Malmö - Kopenhagen

Ontbijt in uw hotel. Vertrek te Malmö in de richting van Kopenhagen, afgeven van de
huurwagen en vlucht naar Brussel.
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Noorwegen
Het land van de middernachtzon.
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Noorwegen is gekend vanwege zijn natuur, zijn fjorden, zijn bergen en zijn watervallen.
Deze rondreis omvat al deze natuurelementen! Omdat u reist per trein en boot, zult u de
gelegenheid hebben om te genieten van spectaculaire landschappen. Bovendien zult
u eveneens de twee meest gekende steden van Noorwegen kunnen verkennen, zijnde
Oslo en Bergen.

Dag 1

Oslo

Dag 2

Oslo

Dag 3

Oslo - Myrdal - Vatnahalsen (per trein)

Dag 4

Vatnahalsen - Sognefjord - Leikanger (per trein / boot)

Dag 5

Leikanger - Sognefjord - Bergen (per boot)

Dag 6

Bergen

Dag 7

Vertrek vanuit Bergen

Rechtstreekse lijnvlucht met Scandinavian Airlines naar Oslo. Welkom in deze stad, die de
grootste is van het land en al meer dan 700 jaren de hoofdstad is. De geschiedenis van
Oslo gaat terug tot de Middeleeuwen en de eerste vestigingsplaatsen gaan zelfs terug
naar het jaar 1.000. De stad Oslo is opwaarts gelegen van het Oslofjord en is volledig door
bossen omgeven. In 2007 werd Oslo, door ‘Readers Digest’, geklasseerd als één van de
beste steden op gebied van respect en behoud van de natuur. Zeker te vermelden waard
zijn het Vigeland park met de mooie beeldhouwwerken, het museum van de vikingboten, het Munchmuseum, het koninklijk paleis en zoveel meer. U verblijft in Comfort
hotel Børsparken of gelijkwaardig.

De grootste natuur
van Noorwegen
7-daagse trein/bootreis.

Ontbijt in uw hotel. Vrije dag. Wij raden u aan om de stad en het fjord verder te ontdekken. Dit kan per busrondrit (genre hop on hop off met commentaar in meerdere talen), of
een andere busmaatschappij waar u door het centrum van de stad reist, maar ook langs
het Vigelandpark, het skimuseum van Holmenkollen en het Kon-Tiki museum. U kunt ook
het fjord van Oslo per boot ontdekken, er zijn dagelijks uitstappen doorheen het fjord
mogelijk. U verblijft in Comfort hotel Børsparken of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U neemt in de ochtend de trein vanuit Oslo. De 5-uur durende reis
van Oslo naar Vatnahalsen maakt deel uit van het traject tussen Oslo en Bergen, gekenmerkt als één van de mooiste treinroutes ter wereld. Deze spoorlijn verbindt de twee
grootste steden van Noorwegen en laat toe om de diversiteit van de Noorse landschappen te ontdekken. In Myrdal dient u van trein te veranderen. U verblijft in het Vatnahalsen
Høyfjellshotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag neemt u eerst de trein naar Flåm., genaamd de Flåmsbana.
De Flåmsbana loopt langs bergpassen, vanaf dewelke het mogelijk is om watervallen en
diepe valleien te aanschouwen. Via deze spoorlijn daalt u af richting Sognefjord. Nergens
ter wereld bestaan er sporen die zo steil verlopen of zulk een lange afstand. Vanaf Flåm
reist u verder per boot doorheen het Sognefjord, het langste en diepste fjord van Europa,
tot in Leikanger. U verblijft in het Leikanger Fjordhotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. De reis gaat verder per boot vanaf Leikanger doorheen het Sognefjord, vervolgens langsheen de kust tot in Bergen, de toegangspoort tot de fjorden.
Bergen is de tweede grootste stad van Noorwegen en de enigste stad ter wereld die omgeven wordt door 7 bergen en 7 fjorden. U verblijft in het Augustin hotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. Vrije dag. Bergen biedt u verschillende toeristische attracties aan
zoals de Hanzehaven Bryggen, de kabeltrein Fløibanen, Troldhaugen (met het huis van
Edvard Grieg), de bloemen- en vismarkt, het aquarium van Bergen en Gamle Bergen (het
openluchtmuseum over oud Bergen). U verblijft in het Augustin hotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Eventueel nog wat vrije tijd in de stad naargelang de vertrektijd van
uw vlucht naar Brussel (met overstap).
29

Authentic
Norway
10-daagse fly&drive.

Geniet tijdens deze reis van een exclusieve tocht door het hart van de Noorse fjorden.
Wij bieden u een reis in stijl en comfort aan, die u nog meer zal toelaten om de verstommende schoonheid van de landschappen te ervaren. U gaat op ontdekking langs
verschillende fjorden, waar u geniet van pittoreske boottochten, u doorkruist spectaculaire bergen die een onvergetelijke indruk op u zullen nalaten en u reist aan boord van de
beroemde Hurtigruten schepen. Het begin- en eindpunt van deze reis is Bergen, gekend
als de toegangspoort tot de fjorden.

Dag 1

Bergen

Dag 2

Bergen - Balestrand (ong. 190 km)

Dag 3

Balestrand

Lijnvlucht met Scandinavian Airlines (met overstap) naar Bergen. Opnemen van uw huurwagen in de luchthaven. Welkom in de hoofdstad van de fjorden. U geniet hier van wat
vrije tijde om de stad te ontdekken. Laat u zeker charmeren door haar schoonheid. We
raden u aan om de bloemen- en vismarkt te bezoeken en ook de Fløibanen kabeltrein,
die u meeneemt tot op 320 m boven de zeespiegel. Bergen heeft een jonge ziel met een
rijke traditie waar u zich in kunt onderdompelen. Verder aan te raden is de wijk Bryggen,
maar ook het aquarium van Bergen, Troldhaugen (huis van Edvard Grieg) en Gamle
Bergen, het gekende openluchtmuseum. U verblijft in hotel Clarion Admiral in een kamer
met zicht op de haven of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U reist vanuit Bergen in noordoostelijke richting, via Voss en het Vika
gebergte tot de stad Vik. Een korte overtocht per ferry (tolgeld ter plaatse te betalen)
volgt hierna en u doorkruist het Sognefjord tot in Balestrand, een gezellig dorp dichtbij
het fjord. Avondmaal en logement in hotel Kviknes in het historisch gebouw met zicht
op het fjord of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. De reis gaat vandaag verder per boot (geen auto’s mogelijk op de
boot) doorheen de Noorse fjordenregio. De reis gaat langs het Fjærlandsfjord, één van
de mooiste fjordarmen in Noorwegen. Hoge bergtoppen, deels begroeid met bossen,
omgeven deze fjord die u richting Fjærland en de Jostedal gletsjer leiden. Hier kunt u het
museum van de Noorse gletsjers bezoeken en alles over de gletsjers vernemen. Geniet
van de ruist in dit idyllische dorp alvorens u terugkeert naar Balestrand. (opgelet, excursie
niet dagelijks mogelijk!) Avondmaal en logement in hotel Kviknes in het historisch gebouw met zicht op het fjord of gelijkwaardig.
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Dag 4

Balestrand - Geiranger (ong. 260 km)

Dag 5

Geiranger

Ontbijt in uw hotel. Het gaat vandaag richting noorden, via Stryn om nadien oostelijk te
reizen richting Lunde en Geiranger. Vanaf hier houdt u best uw fototoestel in aanslag, de
omgeving is immers werkelijk fotogeniek, de beelden behoren tot die, die u op de mooiste postkaarten vinden kunt. Het Geirangerfjord werd in 2005 op de lijst van UNESCO
werelderfgoed geplaatst en is werkelijk een spectaculaire plaats met zijn watervallen en
steile bergkammen. Avondmaal en logement in het Union hotel, in een kamer met zicht
op het fjord of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U scheept in voor een boottocht doorheen het gekende Geirangerfjord. Het Geirangerfjord staakt gekend als de parel van de fjorden, u kunt hier dus genieten van de wonderbaarlijke natuur die u omgeeft. De rest van de dag heeft u vrije tijd,
die u kunt gebruiken voor o.a. een bezoek aan het Noorse centrum voor de fjorden, waar
u alles te weten komt over de levenswijze van de mensen in en om de steile fjorden. U
verblijft in het Union hotel Geiranger (in een kamer met zicht op de fjord) of gelijkwaardig
en geniet hier ook van het avondmaal.

Dag 6

Geiranger - Trollenweg - Averøy (ong. 200 km)

Ontbijt in het hotel. U vertrekt per wagen vanuit Geiranger en gaat naar de “aderlaarsweg” en zijn schitterende uitzichten op het Geirangerfjord. Via een korte ferry overtocht
(tolgeld ter plaatse te betalen) komt u uit in Linge, waar u per weg verder reist richting
de Trollenweg, één van de meest gekende toeristische attracties van Noorwegen. Deze
weg kent 11 haarspeldbochten en het hoogste punt bevindt zich op 858 meter boven de
zeespiegel. Dramatisch, opwindend en de ultieme ervaring van de natuur zijn de meest
geschikte termen om de weg te beschrijven. Te Ådelsnes, gaat de reis in noordwaartse
richting verder, langs het Langfjord, in de richting van Molde. Hier is er opnieuw een ter
plaatse te betalen ferry te nemen. U geniet verder nog van de “Atlantische weg” en haar
unieke charme alvorens aan te komen op het eiland Averøy. Avondmaal en logement in
Håholmen Havstuer hotel.

Dag 7

Averøy - Trondheim (ong. 230 km)

Ontbijt in uw hotel. Het vervolg van de reis gaat in de richting van Trondheim. Om Trondheim, derde grootste stad van Noorwegen, te bereiken dient u gebruik te maken van een
ferry (ter plaatse te betalen). Trondheim is aardig bebouwd, niettegenstaande heeft de

stad een warme en gezellige sfeer die men eerder vind in kleine stadjes. De stad werd
gesticht door vikingkoning Olav Tryggvason in 997 voor Christus en was de eerste hoofdstad van Noorwegen. Ook vandaag is de stad nog een heilige plaats, waar de koningen
van Noorwegen sinds Harald van Hårfagre (10de eeuw voor Christus) tot Harald V (1991 heden) gekroond en gezegend werden. Een bezoek aan de kathedraal van Nidaros,
gebouwd boven de tombe van Sinf Olaf, is zeker aan te raden. Naast de kathedraal vindt
u het aartsbisschoppelijk paleis, het oudste profane gebouw van Scandinavië. Eveneens
aanbevolen zijn de versterkingen van Kristiansten, het monnikeneiland, het openluchtmuseum Trøndelag en Stiftsgården, de koninklijke residentie te Trondheim. We raden u
ook een wandeling in Bakklandet aan, dit stadsdeel is gelegen langs de oever van de
rivier Nid. Hier vindt u houten gebouwen, vroeger de woningen van de handelaars, die
heden gedeeltelijk zijn gerenoveerd en omgevormd in huizen, boutique winkels en gezellige restaurants. U verblijft hotel Scandic hotel Bakklandet of gelijkwaardig.

Dag 8

Trondheim - Bergen

Dag 9

Bergen

Ontbijt in uw hotel. Het vertrek hier is met de kustexpress (Hurtigruten), ook wel één van
de mooiste zeereizen ter wereld genoemd. De nachtcruise van Trondheim naar Bergen
begint met het Trondheimsfjord, langsheen het Trondheimsleia kanaal en dan verder
naar het zuiden naar Kristiansund en Molde. Kirstiansund is de productieplaats voor de
gedroogde vis, terwijl Molde dan weer gekend is vanwege zijn adembenemende vergezichten, met panoramische zichten op 222 gedeeltelijk besneeuwde bergtoppen van de
Romsdal Alpen. Avondmaal aan boord en overnachting in een buitenhut van één van de
Hurtigruten schepen.
Ontbijt en ochtend op zee, waar u kunt genieten van een wonderlijke uitzicht op het
kustlandschap, terwijl u langzaam Bergen nadert. U gent nog getuige van een unieke
ervaring met schitterende vergezichten van een fjordenlandschap alvorens uw schip
aankomt op de zijn bestemming. Welkom in Bergen, de hoofdstad van de fjorden!
U logeert in hotel Clarion Admiral of gelijkwaardig, in een kamer met zicht op de haven.

Dag 10 Bergen

Ontbijt in uw hotel. Geniet nog na te Bergen en vlucht naar Brussel met Scandinavian
Airlines (met overstap).
31

Het land
van de Vikingen
15-daagse fly&drive.

De Vikingen waren ondernemende reizigers en handelaars. Er wordt verteld dat het enorme mannen waren, zonder mededogen, blond en met een noordelijke inborst. Ze ontdekten nieuwe landen en drukten hun stempel op de geschiedenis tussen de 8ste en de
11de eeuw. Van de Noordelijke IJszee tot de Middellandse Zee, er was geen land dat ze
niet ontdekt hadden. Het is nu aan u om in hun voetsporen te treden en hun thuisland te
ontdekken, van Oslo tot Trondheim en van Sognefjord tot Bergen. U zult er zeker onvergetelijke herinneringen aan overhouden.

Dag 1

Oslo

Dag 2

Oslo - Vinstra (ong. 230 km)

Dag 3

Ringebu - Røros (ong. 200 km)

Aankomst te Oslo met het door u gekozen vervoer. Welkom in deze stad, die de grootste
is van het land en al meer dan 700 jaren de hoofdstad is. De geschiedenis van Oslo gaat
terug tot de Middeleeuwen en de eerste vestigingsplaatsen gaan zelfs terug naar het
jaar 1.000. De stad Oslo is opwaarts gelegen van het Oslofjord en is volledig door bossen omgeven. In 2007 werd Oslo, door ‘Readers Digest’, geklasseerd als één van de beste
steden op gebied van respect en behoud van de natuur. Zeker te vermelden waard zijn
het Vigeland park met de mooie beeldhouwwerken, het museum van de vikingboten,
het Munchmuseum, het koninklijk paleis en zoveel meer. U verblijft in Comfort hotel
Børsparken of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vertrek noordwaarts, vanuit Oslo en kom langsheen het grootste
meer van Noorwegen, het Mjøsa meer. Al rijdende via de weg E6 komt u langs charmante steden zoals Hamar en Lillehammer. Een bezoek aan het openluchtmuseum van
Maihaugen te Lillehammer is aan te raden. U vervolgt de reis nog steeds in noordwaartse
richting naar Ringebu, waar u de mooie houten kerk, uit de middeleeuwen kunt bezoeken. U verblijft in Fefor Høyfjellshotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Reis doorheen de vallei van Gudbrandsgard. U komt langsheen
het nationale park van Rondane, terwijl u verder noordwaarts trekt tot Røros. Dit is een
klein gezellig dorp dat op de lijst van werelderfgoed staat van UNESCO. U verblijft in het
Verthuset hotel of gelijkwaardig.
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Dag 4

Røros - Trondheim (ong. 160 km)

Ontbijt in uw hotel. We raden u aan de vallei van Gauldalen te volgen in de richting van
Storen en daarna richting Trondheim. Trondheim is de derde grootste stad van Noorwegen en was de eerste Noorse hoofdstad. Het is trouwens nog steeds de kroningsstad van
de Noorse koningen. Bezoek zeker de Nidaros kathedraal gebouwd boven de tombe van
Sint Olav. Naast de kathedraal vindt u het bisschoppelijk paleis, het oudste niet religieuze
gebouw van Scandinavië. U verblijft in Comfort hotel Trondheim of gelijkwaardig.

Dag 5

Trondheim - Kristiansund (ong. 195 km)

Ontbijt in uw hotel. De reis gaat nu verder langs een pittoreske weg die uit laat genieten
van berg en zee. U vervolgt de reis langs de vallei van Sumadal tot aan het Halsafjord dat
u oversteekt per ferry tussen Halsa en Kanestraum (tolgeld ter plaatse te betalen). Vanaf
Kanestraum gaat de reis verder in de richting van Kristiansund, stad aan zee, omgeven
door mooie parken. U verblijft in het Thon hotel Kristiansund of gelijkwaardig.

Dag 6

Kristiansund - Ålesund (ong. 135 km)

Ontbijt in het hotel. Vertrek te Kristiansund via de weg die langs de zee loopt. U neemt
de ferry van Kristiansund naar Bremsnes (tolgeld ter plaatse te betalen) tot in Molde,
de rozenstad, gekend voor zijn jaarlijks internationaal jazzfestival. U steekt daarna het
Romsdalsfjord per ferry over tussen Molde en Vestnes (tolgeld ter plaatse te betalen).
Geniet van het uitzicht alvorens uw dag te eindigen in Ålesund. U verblijft in het Quality
hotel Waterfront of gelijkwaardig.

Dag 7

Ålesund

Ontbijt in uw hotel. De gezellige stad Ålesund werd gebouwd op drie eilanden en het
stadscentrum in “Art Nouveau stijl” bevat verschillende gebouwen, waarvan de gevels
versierd zijn met uitbundige ornamenten. Met zijn kanalen en kleine stenen huisjes is
deze stad een aanrader. Ook de omgeving van Ålesund is minstens even mooi als het
stadscentrum. Beklim zeker de 418 treden die u naar de top van de Aksla berg leiden en
u zal er kunnen genieten van een prachtig onvergetelijk uitzicht. U verblijf in het Quality
hotel Waterfrond of gelijkwaardig.

Dag 8

Ålesund - Loen (env. 130 km)

Dag 9

Loen - Sogndal (ong. 130 km)

om de reis te maken en geniet nadien van stad Bergen. U verblijf in hotel Augustin of
gelijkwaardig.

Dag 12 Bergen

Ontbijt in uw hotel. Geniet van een vrije dag in Bergen om de stad te ontdekken. Bergen
is de tweede grootste stad van Noorwegen omgeven door 7 bergen en fjorden. Bezoek
de verschillende wijken van de stad, zoals het de Hanzewijk Bryggen, de vis- en bloemenmarkt en de kabeltrein Fløibanen. U verblijft in hotel Augustin of gelijkwaardig.

Dag 13 Bergen - Geilo (ong. 260 km)

Ontbijt in uw hotel. Vanaf Bergen rijdt u langs de zogenaamde ‘tuin van Noorwegen’ het
Hardangerfjord tot Ulvik. Ulvik is een klein dorp, heel in trek bij artiesten, die elk jaar een
kunsttentoonstelling organiseren. U kruist het Eidfjord via de nieuwe Hardanger hangbrug (tol ter plaatse te betalen) en vervolgt uw weg in oostelijke richting. Aan te bevelen
is een stop aan de waterval van Vøringsfoss, de grootste van Noorwegen. U reist verder
langs het plateau van Hardangervidda, waar er altijd wel wat sneeuw ligt. U verblijft in de
Highland lodge of gelijkwaardig.

Dag 14 Geilo - Oslo (ong. 220 km)

Ontbijt in uw hotel. De reis gaat vandaag terug richting het beginpunt van de reis,
namelijk Oslo. De weg doorkruist de vallei van Hallingdal, langs het meer van Krødern in
de richting van Hønefoss, om tot slot uw eindbestemming te bereiken, namelijk Oslo, de
hoofdstad van het land. U verblijft in Comfort Børsparken hotel of gelijkwaardig.

Dag 15 Oslo

Ontbijt in uw hotel. Vrije dag te Oslo en vertrek van hieruit met het door u gekozen transportmiddel.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Ontbijt in uw hotel. Vandaag kruist u het Norddalfjord per ferry tussen Linge en Eidsdal
(tolgeld ter plaatse te betalen). Vervolgens reist u zuidwaarts tot Geiranger. Geniet van
een 1.30 uur durende boottocht op het Geirangerfjord, beter gekend als de parel van
de fjorden en vermeld op de werelderfgoedlijst van UNESCO. U gaat nog steeds verder
richting zuiden tot u Loen bereikt. U verblijft in Loenfjord hotel of gelijkwaardig, in een
kamer met zicht op het fjord.
Ontbijt in uw hotel. Ongeveer halfweg uw reis tussen Loen en Hafslo, komt u langsheen
twee gletjers de Brikdal gletjer te Olden en de Jostedalen gletjer in Skei. De reis verloopt verder langsheen deze route met heel prachtige, impressionante vergezichten tot
Sogndal. U verblijft in Hofslund Fjordhotel of gelijkwaardig, in een kamer met zicht op
het fjord.

Dag 10 Sogndal - Voss (ong. 110 km)

Ontbijt in uw hotel. Ook nu reist u opnieuw zuidwaarts in de richting van Lærdal en Flåm.
We raden u aan hier een stop in te lassen om een ritje met de Flåm trein te maken of om
een boottocht in een rubberboot (zodiac) op het mooie Nærøyfjord, dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, te maken. Daarna reist u verder langsheen het ravijn van
Stalheim tot in Voss. U verblijft in het Parkhotel Vossevangen of gelijkwaardig.

Dag 11 Voss - Bergen (ong. 90 km)

Ontbijt in uw hotel. Vandaag reis u nog steeds meer naar het zuiden, waar u kunt genieten van meren en watervallen. De weg naar Bergen is prachtig, neem dus uw tijd
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Dag 1

Aankomst te Bergen

Dag 2

Bergen - Flåm

Dag 3

Flåm

Dag 4

Flåm - Sogndal

Dag 5

Sogndal - Jostedal - Boverdalen

Dag 6

Boverdalen - Geiranger

Dag 7

Geiranger

Dag 8

Geiranger - Ålesund

Dag 9

Ålesund

Lijnvlucht van Brussel naar Bergen met Scandinavian Airlines (met overstap) Opnemen
van de huurwagen. Bergen is de tweede stad van Noorwegen en de enigste ter wereld
die omgeven wordt door zeven bergen en zeven fjorden. Door die unieke ligging wordt
Bergen dan ook de toegangspoort tot de fjorden genoemd. De voornaamste toeristische
attracties zijn het Hanze stadsdeel Bryggen en zijn haven, de kabeltrein Fløibanen, Troldhaugen, de bloemen- en vismarkt, het aquarium van Bergen of nog Gamle Bergen een
openluchtmuseum in over de oude stad. U verblijft in hotel Augustin of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vertrek te Bergen, in noordoostelijke richting, via Voss naar Flåm. Flåm
is een kleine mooie stad gelegen in het Aurlandsfjord. U verblijft in het Flåmsbrygga hotel
of gelijkwaardig.

De Noorse fjorden
te voet
9-daagse wandelvakantie.

Ontbijt in uw hotel. Rondom Flåm zijn meerdere wandeltochten aan te raden (raadpleeg
onze website). U verblijft in het hotel Flåmsbrygga of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. In de voormiddag kunt u in Flåm nog genieten van de verschillend
activiteiten die hier mogelijk zijn, zoals de ontdekking van het fjord per rubberboot
(zodiac) of per kayak. U reist met de auto richting Lærda en komt langs één van de langste
autotunnels van Europa (24 km) of langs de mooie bergroute van Aurlandfsjellet waar u
kunt genieten van indrukwekkende zichten over het fjord en de bergen. Alvorens aan
te komen te Lærdal, mogelijkheid tot een snelle omweg via Borgund waar u één van de
mooiste houten kerken van het land kunt ontdekken. Nadien gaat het verder via Fodnes,
waarna u het fjord oversteekt (ong. 10 minuten) per ferry tot in Mannheller op weg naar
Sogndal. U verblijft in Hofslund Fjordhotel.
Ontbijt in uw hotel. Wandeling / tocht over een gletsjer, met gids. Ongeveer 2 uren op
de gletsjer. Deze wandeling neemt u mee langsheen mooi blauwe ijsformaties. Gedurende de wandeling komende mooie en indrukwekkende delen van de Nigardgletsjer aan
bod. Nadien neemt u de weg (auto) naar Boverdal. Deze nationale toeristische weg van
Sognefjellet is de hoogste bergpas van Noord-Europa (hoogste punt op 1.434 meter
hoogte). Avondmaal en overnachting in Elveseter hotel te Boverdalen.
Ontbijt in uw hotel. De reis gaat vandaag in noordelijke richting, via Lom, naar Geiranger. Vanaf daar beginnen de adembenemende postkaartlandschappen. Houd zeker uw
fototoestel in de aanslag. Het Geirangerfjord werd op de werelderfgoedlijst van UNESCO
geplaatst in 2005 en is zeker een atypische plaats met watervallen en steile hellingen.
U overnacht in het Union Geiranger hotel of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Rondom Geiranger zijn meerdere wandeltochten aan te raden (raadpleeg onze website). U verblijft in hotel Union Geiranger of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vertrek te Geiranger per auto tot aan de adelaarsweg met zijn panoramisch uitzicht op het Geirangerfjord. U neemt de ferry voor een korte overtocht (tolgeld
niet inbegrepen) van Eisdal naar Valldal, vanwaar het verder gaat in de richting van de
mooie stad Ålesund. U verblijft in het Quality hotel Waterfront.
Ontbijt in uw hotel. Vlucht van Ålesund met naar Brussel met Scandinavian Airlines (met
overstap).
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adembenemende ijslandschappen. Voorzie u op warme kleding, windbestendig, evenals wat voedsel en dranken. Na deze avontuurlijke dag te Jostedal, keert u terug naar
Sogndal in de avond. U verblijft in het Quality hotel Sogndal of gelijkwaardig.

Dag 4
		

Cruise in het fjord en reis met de trein naar Flåm
(Sogndal - Leikanger - Vatnahalsen)

Dag 5

Afdaling per moutainbike en fjordsafari

Dag 6

Rafting op de rivier van Voss

Dag 7

Voss - Bergen (treinreis)

Dag 8

Vertrek vanuit Bergen

Ontbijt in uw hotel. U neemt de bus in de richting van Leikanger (ong. 30 minuten reistijd)
alvorens u inscheept voor een cruise van ongeveer 1 uur richting Flåm. Te Flåm scheept u
in op de gelijknamige gekende trein van Flåm, het enige fjordendorp in Noorwegen dat
verbonden is met het spoorwegnetwerk. De trein doorkruist prachtige berglandschappen met zijn watervallen, steile bergkammen die wel reiken tot een hoogte van 900
meters. Avondmaal en overnachting in het berghotel Vatnahalsen.

Norway4kids
8-daagse actieve vakantie.

Dag 1

Aankomst te Bergen

Aankomst te Bergen met het door u gekozen vervoer. Bergen is de tweede stad van
Noorwegen en de enigste ter wereld die omgeven wordt door zeven bergen en zeven
fjorden. De voornaamste toeristische attracties zijn het Hanze stadsdeel Bryggen en zijn
haven, de kabeltrein Fløibanen, Troldhaugen, de bloemen- en vismarkt, het aquarium van
Bergen of nog Gamle Bergen: een openluchtmuseum in over de oude stad. U verblijft in
hotel Augustin of gelijkwaardig.

Dag 2

Ontbijt in het hotel. In de voormiddag wordt u opgehaald door een bus en wordt u naar
het rafting center van Voss gebracht, alwaar u een raftingtocht op de rivier zult beleven.
Ze stellen zich tot doel om u aan wereld van avonturen te laten deelnemen in een veilige
omgeving en met deskundige raad. Gedurende deze tocht, kunt u mogelijks nat worden,
kunt u mogelijks in het water vallen of kan de raft mogelijks onderste boven draaien,
echter van een uitzonderlijke belevenis mag u zeker zijn. U kunt u in het rafting center eveneens genieten van een barbecue middagmaal. Overnachting in het Park hotel
Vossevangen of gelijkwaadig.
Ontbijt in uw hotel. Per treinreis van ongeveer anderhalf uur, bereikt u Bergen. Hier heeft
u vrije tijd om deze mooie stad te ontdekken. Overnachting in hotel Augustin of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vertrek te Bergen, naargelang uw gekozen transportmiddel.

Cruise op het Sognefjord (Bergen - Leikanger - Sogndal)

Ontbijt in uw hotel. Vrije voormiddag. In de namiddag vertrek per speedboot in noordelijke richting, langsheen de westkust van Noorwegen. Na enkele uren vervolgt de reis zich
langsheen het Sognefjord, het langste en diepste fjord ter wereld, tot Leikanger. Hierna gaat de reis verder per bus naar Sogndal. U verblijft in het Quality hotel Sogndal of
gelijkwaardig.

Dag 3

Na het ontbijt gaat het opnieuw per trein richting Flåm, om in de vallei af te dalen en
halverwege stapt u uit in het station van Berekvam waar de gids u opwacht met de
mountainbikes. De afdaling verloopt verder langs een smal pad langsheen de rivier en
met een schitterend uitzicht op de watervallen, de bergen en de vallei. Hierna gaat u op
spannende fjordsafari langsheen het smalle Nærøyfjord. Vervolgens maakt u een stimulerende tocht met een rubberboot tussen de kliffen en tussen de golven in het spoor van
de veerboten. Indien u wat geluk heeft dan kunt u hier eveneens zeehonden spotten.
Na ongeveer anderhalf uur, komt u aan in Gudvangen, gelegen op het einde van de
Nærøyfjord. Vanaf hier gaat de reis verder per minibus in de richting van Voss, waarbij u
de mooie vallei van Stalheim doorkruist, langsheen één van de meest schilderachtige
wegen in Europa, de Stalheimskleiva. De rest van de dag heeft u vrije tijd. U verblijft in het
Park hotel Vossevangen of gelijkwaardig.

Wandeling op een gletsjer

Ontbijt in uw hotel. U neemt de bus van Sogndal via Gaupne tot Jostedalen en de gletsjer Nigard. De vallei van Jostedalen biedt een spectaculair panorama, gevormd door
gletsjererosie. Hier maakt u een wandeling met gids gedurende 2 uren, op zoek naar

Praktisch
• VERTREK MOGELIJK IEDERE DAG TUSSEN ZONDAG EN WOENSDAG
(dit vanwege het feit dat dag 2 en dag 3 niet op een zaterdag en/of zondag
mogen vallen).
• Leeftijdsbepalingen: minimale leeftijd 15 jaar.

www.imagine4kids.be
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De Lofoten en Vesteralen
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Bodø

Dag 2

Bodø - Moskenes - Reine (ong. 105 km, ferrytocht inbegrepen)

Aankomst te Bodø met het door u gekozen vervoer. Bodø is een moderne stad en is de
tweede grootste stad van noordelijk Noorwegen en maakt deel uit van een belangrijke
luchtvaartgeschiedenis. Daarom raden wij u ook een bezoek aan het nationaal luchtvaartmuseum aan. De stad is omgeven door een wonderlijke natuur, inbegrepen de
bergen van Børvasstindene in het zuiden en de Landegode en Lofoten eilanden in het
noorden. U verblijft in Thon hotel Nordlys of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vrijde voormiddag alvorens u de ferry neemt naar Moskenes. De 3
uur durende overtocht per ferry, neemt u mee langsheen Vestfjorden tot op de Lofoten
eilanden, die wat lijken op een muur die uit de zee oprijst. Gedurende eeuwen bestond
de belangrijkste activiteit op de Lofoten uit het vangen en drogen van kabeljauw. De
twee meest gekende sites zijn de traditionele vissershuizen (rorbu) en de houten kaaien,
alwaar de vis lag te drogen. U verblijft in Reine Rorbuer (rorbu = vissershuis) of gelijkwaardig.

Dag 3-4 Reine en de Lofoten eilanden

Ontbijt in uw hotel. U heeft twee dagen om de Lofoten te verkennen. We raden u zeker
aan Stamsund te bezoeken, dit is een zeer mooie streek. Het belangrijkste exportproduct voor de regio blijft de kabeljauw, die wordt uitgevoerd naar zuidelijk Europa, ZuidAmerika en Afrika. Stamsund is dé vissershaven van de Lofoten, maar is ook interessant als
cultuurstad vanwege zijn lokale ambachten, zijn theaterverenigingen en zijn kunstgalerij.
Niet te missen zijn Kabelvåg, een oud vissersdorp en het dorp Eggum dat over de oceaan
hangt en waar de natuur zich uitdrukt met een ongelooflijk krachtige schoonheid. Het
is tevens een ideale plaats om de authentieke sfeer van de Noordzee te ervaren. Tot slot,
sla zeker ook Utakleiv met zijn onvergetelijke landschappen, de bekende stranden van
Ramberg en het mooie kleine vissersdorp Nusfjord, in de gelijknamig fjord niet over. Dit
oude dorp werd beschermd op de werelderfgoedlijst van UNESCO en het geheel van
zijn houten huisjes gaat terug tot de 18de eeuw. U verblijft in Reine Rorbuer (rorbu =
vissershuis) of gelijkwaardig.
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Dag 5

Reine - Andenes (Ong. 305 km, ferrytocht inbegrepen)

Dag 6

Andenes, walvissafari

Dag 7

Andenes - Harstad (ong. 118 km, ferrytocht inbegrepen)

Dag 8

Harstad

Ontbijt in uw huisje. U doorkruist vandaag verder de eilanden per voertuig. We bevelen
een stop aan te Svolvær, hoofdstad van de Lofoten, zeker de moeite waard. De sfeer in
Svolvær is een combinatie van die van een haven, een kleine stad maar eveneens die van
een artistiek centrum. U reist verder richting Vesterålen, terwijl u ontelbare kleine steden
doorkruist. Een stop te Stokmarknes mag niet ontbreken om aldaar het museum van
de kustexpress te bezoeken, beter gekend onder de naam Hurtigruten. U vervolgt uw
weg richting Andøya en Andenes, wat uw uitvalspunt, voor uw bezoek aan de Vesterålen
eilanden, wordt. U verblijft in Lankanholmen Sea Cabin of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw huisje. Het ogenblik is aangebroken voor het meest onvergetelijke deel
van uw reis. Begeef u naar het walvismuseum van Andenes. Na een geleid bezoek aan
het museum, gaat het per vissersboot verder voor een hele dag op zee. Gedurende de
uitstap kunt u kennismaken met verschillende walvissoorten en met lokale zeevogelsoorten. U verblijft in Lankanholmen Sea Cabin of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw huisje. U rijdt richting Sortland en verlaat de Vesterålen eilanden. Tijdens
uw trip naar Harstad, komt u langs verschillende valleien en prachtige dorpen, gelegen
aan de rand van de fjorden. Rij zeker langs de weg die via Kvæfjord loopt, vervolgt door
een kleine overtocht per ferry tussen Flesnes en Refsnes. U verblijft Thon hotel Harstad
of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Geniet nog na van Harstad en de Lofoten en vertrek huiswaarts met
het door u gekozen transportmiddel.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Dag 3

Kristiansand - Atlantische route - Molde

Dag 4

Trollenweg - Geirangerfjord - Skei

Dag 5

Sognefjord - Bergen

Dag 6

Bergen - Hardangerfjord - Stavanger

Dag 7

Stavanger - Lysefjord - Kristiansand

Dag 8

Zuidkust - Oslofjord - Frederikstad

Dag 9

Frederikstad - Oslo

Van Oppdal, naar de Tingvollfjord en Kristiansund, één van de meest karakteristieke steden van het land met zijn kleurrijke huizen rond de kleine haven. Na de lunch gaat het
over de Atlantische route, 36 km lang tussen zee en land. De route loopt van eiland tot
eiland door bruggen. Overnachting in Thon Hotel Moldefjord of gelijkwaaridg.
Een korte overtocht naar Åndalsnes. Beklimming van de trollenweg, één van de meest
indrukwekkende attracties van Noorwegen, een kronkelende weg met 11 bochten tot
Stigrøra. Dan gaat het verder naar de Geirangerfjord, waat u een 1u durende rondvaart
kunt maken op één van de smalste en mooiste fjorden van het land. Ziet u de 2 bekendste watervallen: “de zeven zusters” of de “sluier van de bruid”? Avondmaal en overnachting
in Scandic Hotel Sunnfjord of gelijkwaardig.
Na het ontbijt gaat het richting de Sognefjord. De langste van het land met zijn 200km
en staat op de UNESCO lijst. Geniet van de stilte en het uitzicht. Dan staat Bergen op het
programma. De Hoofdstad van West-Noorwegen. U maakt er een 2u durende rondwandeling doorheen de Hanzestad en de haven. Overnachting Hotel Comfort Holberg of
gelijkwaardig.
Vandaag gaat u naar het zuiden langs de ruige kust, van eiland naar eiland over de
Hardangerfjord. Bij aankomst in Stavanger, de hoofdstad van de Noorse olie-industrie,
maakt u een panoramische wandeling doorheen de stad. Avondmaal en overnachting in
Clarion Energy of gelijkwaardig.
De dag start met een cruise op de Lysefjord, waar u de beroemde Preikestolen rots kunt
bewonderen. Bij aankomst in Lysbotn gaat het naar het zuidelijkste punt van het land
Lindesnes, met de oudste vuurtoren die dateert van 1656. U overnacht in het Comfort
Hotel Kristiansand.

Kennismaking
met de fjorden
10-daagse rondreis in internationaal gezelschap met Franstalige lokale begeleiding.
Dag 1

Oslo

Dag 2

Oslo - Lillehammer - Oppdal

Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines naar Oslo, bij aankomst kennismaking met de
gids en transfer naar uw hotel. Overnachting in hotel Quality Gardemoen of gelijkwaardig.
Vertrek naar Lillehammer die de Olympische Winter spelen in 1994 organiseerde aan de
oevers van het Mjosameer, het langste in het land met zijn 117 km. U ziet het bruisende
stadscentrum met zijn voetgangersstraten en u kan de 2 skischansen nog altijd bewonderen. Lunch in de stad en gaat het verder naar de houten kerk in Ringebu. Overnachting
en diner in Hotel Quality Skifer of gelijkwaardig.

Na het ontbijt gaat het langs de Noorse Rivièra. De zuidkust, bekend om zijn verbazingwekkende kustlijn bestaande uit duizenden eilanden in alle soorten en maten, herbergt
ontelbare rotsachtige oevers, erg populair in de zomer. Decennialang is de zuidelijkste
regio van Noorwegen de nummer één bestemming van Noorwegen voor zomervakanties, maar blijft nog steeds een verborgen juweeltje voor de vele internationale bezoekers. Aankomst in Sandefjord, waar u een cruise van 2u maakt in de monding van de
Oslofjord om Strömstad en zijn eilanden te bereiken. Na deze kleine ontsnapping naar
Zweden, komt u aan in Frederikstad waar u kunt inchecken in het hotel Scandic Frederikstad of gelijkwaardig.
Met zijn kleine houten huizen is de 17e-eeuwse oude binnenstad van Fredrikstad één van
de mooiste vestingsteden in Noorwegen. Deze, gebouwd tussen 1661 en 1701, bleef in
gebruik tot 1903. In de namiddag maakt u een 3u durend bezoek aan de Noorse hoofdstad Oslo. Het gaat langs het Koninklijk Paleis, naar het nieuwe Operahuis, de Karl-Johan
hoofdstraat, en zo veel meer. Avondmaal en overnachting in Quality Hotel Gardemoen
of gelijkwaardig.

Dag 10

Na het ontbijt kunt u nog genieten van de stad tot u uw transfer heeft naar de luchthaven
voor uw vlucht naar Brussel.
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De Noordkaap
10-daagse rondreis in internationaal gezelschap
met Franstalige lokale begeleiding.
Dag 1

Aankomst in Bergen

Dag 2

Bergen - Valdres via de Sognefjord

Bij aankomst in Bergen kunt u met een lokale bus of taxi (niet inbegrepen) naar het hotel
gaan. De gids zal voor u beschikbaar zijn vanaf 18h. Overnachting in hotel Grand Terminus of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. met een lokale gids gaat u op ontdekking door de stad langs de
belangrijkste monumenten van de stad. Per bus gaat het richting Voss en Gudvangen
door de kloof van Stalheim. U maakt een cruise van ongeveer 2 uur op de Sognefjord,
de koning van de fjorden. Lunch aan boord. Vervolg met de bus vanuit het Jotunheimmassief naar de regio Valdres. Diner en overnachting in het hotel in hotel Bergo of gelijkwaardig.

Dag 3

Valdres - Trondheim - Steinkjer regio

Na het ontbijt gaat u verder op weg naar Dombås en het plateau van Dovrefjell waar veel
muskus ossen wonen. Aankomst in Trondheim, stad waar de koningen van Noorwegen
worden gekroond. Lunch en rondleiding met een lokale Franstalige gids, dan gaat het
verder langs de Trondheimfjord (Trondheim fjord) tot Stiklestad, plaats van een beroemde Viking-strijd. Diner en overnachting in het hotel Scandic Stiklestad of gelijkwaardig.

Dag 4

Steinkjer regio - Rognan

Ontbijt in het hotel. Vertrek naar het verre noorden. U neemt de lunch in Mosjøen, een
schilderachtig vissersdorp. Van Mo i Rana, waar het landschap aanzienlijk zal veranderen.
Stop bij de poolcirkel in het Saltfjell-gebergte: deze denkbeeldig lijn komt overeen met
een wetenschappelijke realiteit: het is de grens tot het noorden waarvan in de zomer de
zon niet ondergaat. Diner en overnachting in het Rognan hotel of gelijkwaardig.

Dag 5

Rognan - Lofoten

Na het ontbijt gaat het richting Bognes. U gaat aan boord van een veerboot voor een
overtocht van een uur over de Vestfjord naar de Vesterålen-archipel. Aankomst in Lødingen en gaat het verder naar de Lofoten-eilanden via de nieuwe Lofast-weg. Aankomst
op de Lofoten en vervolgens eerste ontdekking van één van de mooiste archipels in de
wereld. Diner en overnachting in Lofoten Arctic Hotel Skata of gelijkwaardig.
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Dag 6

Lofoten - Vesterålen

Dag 7

Vesterålen- Tromsø

Dag 8

Tromsø - Alta - Noordkaap

Dag 9

Honningsvåg - Alta - Oslo

Ontbijt in het hotel. Dag gewijd aan de ontdekking van deze prachtige parel met stops in
kleine vissersdorpjes. Deze archipel staat bekend om de visindustrie en zijn constructies
op stelten: de “rorbu” en zijn spectaculaire landschappen. Bezoek aan het museum van de
gedroogde kabeljauw (inkom inbegrepen). Na de lunch gaat het verder naar Vesterålen
via de nieuwe Lofast-weg. Diner en overnachting in het Scandic hotel Harstad.
Na het ontbijt steken we de Vesterålen-eilanden over langs de bergen van Snøfjellet en
de Otofjorden fjord. Via Bjerkvik en Gratangen gaat het naar Tromsø, “poort van de Noordelijke IJszee”. Ontmoeting met een lokale gids en rondleiding deze prachtige noordelijke
stad met zijn bijzonder te ontdekken charmant stadscentrum en de arctische kathedraal.
Avondmaal en overnachting in het Clarion Collection Hotel Aurora of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. U reist via 2 veerboten naar Olderdalen waar u een prachtig uitzicht
heeft op de Lyngen-Alpen. In Alta bezoekt u het museum met de beroemde rotstekeningen. (inkom inbegrepen) Na de lunch gaat het via de tunnel richting Honningsvåg
op het eiland Magerøy. ’s Avonds gaat u op excursie naar de Noordkaap, deze 300m
hoge zwarte rots kijkt uit over de uitgestrekte Noordelijke IJszee. En maakt het mogelijk,
volgens de grillen van het weer, om te genieten van de middernachtzon. Avondmaal en
overnachting in Hotel Arran of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel en gaat het terug richting Alta waar u een lunch geserveerd word. Na
de lunch gaat het richting de luchthaven voor een korte vlucht naar Oslo. Bij aankomst
in Oslo transfer naar het centrum van Oslo waar een lokale gids u staat op de wachten
voor een 3h durende rondleiding van de stad. Overnachting in Comfort hotel Børsparken
of gelijkwaardig.

Dag 10

Na het ontbijt kunt u nog genieten van de stad tot wanneer u naar de luchthaven moet.

Zweden
Een lied voor het noorden.
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De wilde natuur van Zweden
9-daagse fly&drive.

Dag 1

Stockholm

Aankomst te Stockholm met het door u gekozen vervoer. Stockholm, de Zweedse hoofdstad, is gebouwd op 14 eilanden, water is dus nooit veraf. De goed bewaarde Middeleeuwse gebouwen staan er zij aan zij naast moderne architectuur, en net buiten het
stadscentrum is de archipel samengesteld uit 24.000 eilanden die uitnodigen tot een
bezoek. Een ruime waaier aan begeleide stadsbezoeken te Stockholm is mogelijk, contacteer ons zeker voor meer details. U verblijf in Clarion hotel Sign of gelijkwaardig.

Dag 2

Stockholm

Dag 3

Stockholm - Falun (Dalarna regio) (ong. 225 km)

Dag 4

Falun - uitstap per kano

Ontbijt in uw hotel. Profiteer van deze dag te Stockholm om het eiland Djurgården te bezoeken. Hier kunt het Vasa museum bezoeken, evenals het openluchtmuseum Skansen
en het ABBA museum. Ook het stadhuis van de oude stad (Gamla Stan) en het koninklijk
paleis zijn aanraders in Stockholm. U verblijft in Clarion Hotel Sign of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag reist u naar Falun, gelegen in de Dalarna regio. Bij het verlaten van Stockholm is een omweg via Sigtuna aan te bevelen. Dit charmante kleine
stadje werd opgericht door de vikingkoning Erik de Viking. Het wordt ook wel de mooiste
stad van Zweden genoemd. Hierna reist u via Enköping, Avesta en Borlänge naar Falun.
U verblijft in het Clarion Collection hotel Bergmästaren of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. Het meer, waar u gaat kanovaren, is omgeven door een groot bos.
U zult er verschillende stops maken op de eilandjes van het meer en zult er alles vernemen over de verschillende bessen en geneeskrachtige planten die u er kunt aantreffen. Nadien kunt u, op een rustige plek met houtvuur, uw (avond)maaltijd nuttigen. Na
het magische avondeten aan de rand van het meer, keert u terug naar het beginpunt,
vanwaar u terug naar uw hotel gebracht wordt. Overnachting in Clarion Collection hotel
Bergmästaren of gelijkwaardig.

Dag 5

Falun - Mora (ong. 90 km)

Ontbijt in uw hotel en vertrek richting zuiden. Mora is gelegen aan de oevers van het
meer Siljan in de regio Dalarna. Het meer van Siljan en de omgeving werden geschapen
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door de inslag van een meteoriet, meer dan 360 miljoen jaar geleden. Vanaf Sollerön kunt
u verder reizen naar Gesunda waar een beklimming naar de top van de Gesundaberg
mogelijk is. U heeft er vanaf de top een prachtig zicht op het Siljanmeer en de omgeving.
U kunt vervolgens in zuidelijke richting afdalen, langsheen de oevers van het meer reizen,
tot het kleine charmante dorp Tällberg. U verblijft in Mora hotell & Spa of gelijkwaardig.

Dag 6

Mora - Skinnskatteberg (ong. 210 km)

Dag 7

Skinnskatteberg - Elandsafari

Dag 8

Skinsskatteberg - Stockholm (ong. 170 km)

Dag 9

Stockholm

Ontbijt in uw hotel. U rijdt naar het zuiden. Nusnäs is de plaats waar de traditionele
houten paarden, genoemd “Dala”, het nationale symbool van Zweden, worden gemaakt.
U kunt er het fabricageproces volgen vanaf een stuk hout, tot de finale beschildering met
de hand. Daarna vervolgt de reis naar Skinnskatteberg. U verblijft in Farnä Herrgård & Spa
of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Naar het einde van de namiddag, zult u de gids ontmoeten voor uw
excursie. Hij zal u een toelichting geven over het leven van de wilde dieren in Zweden.
U vertrekt op tocht, waar u op zoek gaat naar elanden en andere wilde dieren. Na deze
mooie avond reist u terug naar uw beginpunt en vandaar naar uw hotel. U verblijft in
Farnä Herrgård & Spa of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Terugreis naar Stockholm. Onderweg is er tijd om te stoppen te
Västerås, één van de oudste steden van Zweden, gelegen aan het meer van Mälar. Nadien gaat het verder naar Stockholm. Eénmaal aangekomen, kunt u de stad (verder) ontdekken en eventueel een leuk diner meepikken in één van de vele gezellige restaurants.
U verblijft in Clarion hotel Sign of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U vertrekt van hieruit met het door u gekozen transportmiddel huiswaarts of op verdere ontdekking van Zweden.

Dag 3

Bergby - Åsbro - Askersund

Dag 4

Askersund

Dag 5

Åsbro - Diö - Älmhult

Dag 6

Älmhult

Dag 7

Diö - Grytt - Fyrudden

Dag 8

Grytt - Stockholm Nacka

Dag 9

Stockholm

Ontbijt in uw hotel. U rijdt richting het zuiden. U komt langs Falun waar u een stop kunt
maken om de beroemde kopermijnen te bezoeken of u rijdt verder door het typerende Zweedse landschap. Via Fagersta komt U Örebro Län binnen, met als hoofdstad de
prachtige stad Örebro. Het hart van de stad biedt U blik op het machtige slot. U verblijft
in hotel PerOlofGården.
Ontbijt in het hotel. Vandaag maakt u één of meerdere fietstochten in de schitterende
omgeving van Åsbro, waar u naast de diverse fotostopplaatsen overblijfselen vindt van
het Bergslagen gebied. In dit stadje vindt u tal van typische Zweedse houten gebouwen.
Geniet van een ijsje in dit zomerparadijs aan het water alvorens u terug fietst via de natuur gebieden in Snavlunda en Tjävesta. U verblijft in hotel PerOlofGården. Inbegrepen:
huur fietsen.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag reist u naar Älmhult, de stad van het alom bekende IKEA
concern. Deze stad is tevens de geboorte stad van de bioloog Linneaus, verschillende
musea en points of interest herinneren aan beide. Via Motala aan het Vättern meer, kunt U
het iconische plaatsje Gränna bezoeken. De stad van de PolkaGrisar. Daarna rijdt u verder
via Jönköping in de regio Småland. Het hotel ligt in Diö op een landtong in het fascinerende meer Möckeln. U overnacht in het hotel Möckelsnäs Herrgård.
Ontbijt in uw hotel. Hotel Möckelsnäs Herrgård ligt aan de rand van het Möckelnmeer.
Het statige pand wordt omgeven door een mooi terrein met een uitzicht over het water.
Het park grenst aan het erfgoed van Linneaus. Vanavond wordt U een uitgebreid diner
geserveerd. Inbegrepen: Ticket voor het IKEA museum.

Authentic Sweden
10-daagse fly&drive.

Dag 1

Brussel - Stockholm - Bergby

Dag 2

Bergby

Aankomst te Stockholm met het door u gekozen vervoer. Vanaf uw vertrek in Stockholm
rijdt u o.a. via de Jungfrukustvägen naar het stadje Bergby. U verblijft in Hedenstugan
B&B Hotel.
Ontbijt in uw hotel. Bergby ligt aan de oostkust van Zweden,. U kunt er tal van uitstappen
maken, zoals bijv. naar het authentieke vissersdorpje Gåsholma. De absolute aanrader is
wandeling op één van de schiereilanden. Inbegrepen excursie: het elandenpark. U verblijft in Hedenstugan B&B Hotel.

Ontbijt in uw hotel. U rijdt richting Valdemarsvik. Via Vimmerby, het dorp van Pippi Langkous, reist u verder. Een korte stop aan het populaire Astrid Lingrens Värld is moeilijk te
weerstaan. Via het prachtige Valdemarsvik, gelegen aan een baai in de Oostzee bereikt u
Gryt. De fraaie rotskusten en de talloze eilanden vormen een mooi landschap. U verblijft
in hotel Grytt Skärgård Pensionat.
Ontbijt. De reis gaat naar Stockholm, de hoofdstad van Zweden. De stad gebouwd op
verschillende eilanden behoeft nauwelijks introductie. Bezoek Gamla Stan, het slot, de
wissel van de koninklijke wacht en zoveel meer. In het deel Nacka ligt het hotel aan
het water, de schepen naar Finland varen voorbij en u heeft er een prachtig uitzicht op
Djurgården en Lidingö. Een plekje in de parkeergarage wordt voor u gereserveerd. U verblijft in hotel Hotel J.
Ontbijt in het hotel. Vandaag gaat u Stockholm ontdekken. U bekomt een ticket voor
de boot, die trouwens voor de deur vertrekt naar Nybrokajen. Vanaf deze plek kunt u
Kungsträdgården en het 16e eeuwse schip de Vasa op Djurgården bezichtigen. Een
bezoek aan Skansen geeft U een beeld van de gehele stad. Naast historie is Stockholm
een hedendaagse metropool met moderne voorzieningen en tevens natuur midden in
de stad. U verblijft in hotel Hotel J. Inbegrepen: ticket voor de boot naar het centrum.

Dag 10 Stockholm - Brussel

Ontbijt in uw hotel. U vertrekt van hieruit met het door u gekozen transportmiddel huiswaarts of op verdere ontdekking van Zweden.
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Finland
Land van 1000 meren.
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De meren
en bossen
van Finland
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Aankomst te Helsinki

Aankomst te Helsinki met het door u gekozen vervoer. Helsinki is een (culturele) moderne
stad met 450 jaar geschiedenis, met invloeden uit zowel het westen als het oosten van
Europa. De verschillende historische tijdperken zijn duidelijk zichtbaar doorheen de stad,
en dit via een wandeling er doorheen en via een bezoek aan het maritieme fort Suomenlinna, dat u een goede kijk geeft op een fascinerend verleden. U verblijf in Original Sokos
hotel Pasila of gelijkwaardig.

Dag 2

Helsinki - Lappeenranta (ong. 250 km)

Ontbijt in uw hotel. U reist in oostelijke richting Helsinki uit. We raden u een stop te
Porvoo aan, een klein idyllisch stadje en het tweede oudste van Finland. Verder oostwaarts rijdt u nog langs de grensstad Vaatimaa, in de richting van Lappeenranta, dat het
centrum vormt van Zuid-Karelia, gelegen in het zuidoosten van Finland. Het is een stad
gekend vanwege zijn hartelijke bevolking, zijn natuurlijke schoonheid en zijn toekomstperspectieven. De baai met zijn fort en lindebomen, is een waar paradijs voor de inwoners. U verblijft in Original Sokos hotel Lappee of gelijkwaardig.

Dag 3

Lappeenranta - meer van Saimaa

Dag 4

Lappeenranta - Savonlinna - Joensuu (ong. 340 km)

Ontbijt in het hotel. We raden u aan om het Saimaameer te ontdekken per 2 uur durende
boottocht. ’s Avonds gaan vele mensen kijken naar de stroomversnellingen (Imatrankoski) in de rivier bij Imatra en dit al voor meer dan 200 jaren. Wanneer het water zich een
weg zoekt, met stroomversnellingen, draaikolken en zulks meer, is een gegarandeerd
spektakel een zekerheid. U verblijft in Original Sokos hotel Lappee of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. Vandaag gaat u tijdens uw reis echt een indruk opdoen van het
beroemde merenland. Hierna volgt dan de stad Savonlinna, gekend vanwege zijn operafestival. Hier kunt u ook het gekende Olavinlinna kasteel, dat de Zweden hielp om Savonlinna te beschermen tegen een inval van de Russen in 1475, bezichtigen. De reis blijft
verder noordwaarts gaan, in de richting van Kerimäki en Vihtari, om finaal in Joensuu uit
te komen, dichtbij de Russische grens en op ongeveer 400 km van Helsinki. Deze universiteitsstad is de hoofdstad van de regio Noord-Karelia. De stad werd gesticht in 1848
door tsaar Nicolaas I van Rusland, en kende een hoogbloei dankzij de bevaarbaarheid van
de waterwegen in de riviermonding (estuarium). Overnachting in Original Sokos hotel
Kimmel of gelijkwaardig.

Dag 5

Joensuu - Jyväskylä (ong. 250 km)

Dag 6

Juväskylä - Tampere - Turku (ong. 315 km)

Dag 7

Turku - Helsinki (ong. 165 km)

Dag 8

Helsinki

Ontbijt in uw hotel. U komt langs Varkaus terwijl u naar Jyväskylä reist. De stad Varkaus is
gekend vanwege haar culturele diversiteit, haar musea, haar kunsttentoonstellingen, haar
concerten, haar evenementen en haar theaterstukken. Het is tevens de stad van de gekende architect Alvar Aalto.. U verblijft in Original Sokos Hotel Alexandra of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel, vertrek richting Tampere, gelegen tussen het Näsijärvimeer en het
Pyhäjärvimeer. Beide meren liggen niet op dezelfde hoogte. De 18 meter hoogteverschil
tussen beiden wordt overbrugd via “Tammerkoski” = stroomversnellingen te Tampere.
Deze stroomversnellingen zijn in het verleden altijd belangrijk geweest als energiebron
en zeker de dag van vandaag als manier om elektriciteit op te wekken. Vervolgens reist u
naar Turku, de oudste stad van Finland en de voormalige hoofdstad. U verblijft in Original
Sokos hotel Hamburger Börs of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U reist westwaarts via Salo, ook gekend als de geboortestad van
Nokia. U reist vandaag een deel langs de koningsroute, een reisweg die behoort tot de
oudste reiswegen in Noord-Europa. Deze reisweg begint in Bergen (Noorwegen) langs
de Atlantisch oceaan, helemaal tot in Sint-Petersburg, via de golf van Finland. Wit-bruine
panelen langsheen de weg, duiden de interessante plaatsen aan. U verblijft in Original
Sokos hotel Pasila of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U vertrekt van hieruit met het door u gekozen transportmiddel huiswaarts.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.
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Finland4kids
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Aankomst in Rovaniemi

Dag 2

Ontmoeting met rendieren

Aankomst te Rovaniemi waar u uw huurauto kunt ophalen. U kunt op deze eerste dag
een korte stop maken in Santa’s Village. De woonplaats van de Kerstman, die de hele
zomer aanwezig is en u hem kunt ontmoeten. Het is ook mogelijk om een brief te sturen
vanuit zijn postkantoor. Overnachting in een chalet.
Geniet van uw ontbijt en vandaag heeft u een afspraak met de rendieren, deze geweldige
dieren uit het noorden die Lapland bevolken. Deze dieren worden in de winter gebruikt
voor sleeën. In de zomer zijn ze op vakantie en grazen ze rustig. U gaat ze ontmoeten
met de fokker, die u veel zal leren over rendieren. Na het oversteken van de poolcirkel,
waarvoor je een certificaat ontvangt, kunt u de rendieren voederen en hun zachte vacht
strelen voordat u afscheid neemt. Na deze leuke ontmoeting neemt u de weg naar het
zuiden richting Pudasjärvi voor de nacht. Overnachting in een chalet.

Dag 3

Kano en vliegvissen

Ontbijt in het hotel. Deze voormiddag gaat u aan boord van een kano voor een excursie
op “Lake Naamanka”. Aan boord van de kano, krijgt u de gelegenheid om de Finse natuur
te ontdekken onder begeleiding van een gids om meer te leren over de lokale flora en
fauna. Na een picknickpauze rond het vuur gaat het avontuur verder. Nadat u de visuitrusting hebt ontvangen, rijd u met de auto naar het bos. De gids leert u hoe en waar te
vissen en steekt een kampvuur aan waar u kunt ontspannen met een goede kop koffie
en een gebakje. Geniet van dit rustige moment in de natuur en als u geluk hebt, vangt u
misschien iets! Overnachting in een chalet.

Dag 4

Berenspotten

Ontbijt in het hotel. Neem de weg naar het oosten om dichter bij de Russische grens
te komen, het grondgebied van de bruine beer. Na het diner vertrekt u met een professionele gids naar het bos. Het is ‘s avonds en in de vroege ochtend dat de beren het
puntje van hun snuit tonen. U wacht tot ze zich uit hun hol wagen om ze te fotograferen.
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U overnacht in de schuilplaats/wildernishut om niet gezien te worden en staat op de
voorste rij om ze te zien in de heldere nacht van de Scandinavische zomer, maar het is
mogelijk om terug te keren naar het kamp om te slapen in een echt bed indien dit nodig
zou zijn. Als u geluk heeft, kunt u ook wolven zien.

Dag 5

Ontspanning in Kuhmo

Dag 6

Wandelen in het Oulanka park

Dag 7

Wandeltocht met de husky’s

’s morgens gaat u terug naar het basiskamp voor het ontbijt. De rest van de dag heeft u
vrij om te ontspannen en na te praten over deze unieke ervaring met de andere gasten
of kunt u een wandeling maken langs één van de vele meren in de omgeving. Overnachting in hotel Kalevala of gelijkwaardig.
Na het ontbijt gaat u richting Kuusamo. Hier bent u aan het Nationale park van Oulanka.
Geniet met een picknick midden in het bos, en geniet van de Lapse natuur, zo kalm en
rustgevend. Overnachting in hotel Sokos Kuusamo of gelijkwaardig.
ontbijt in het hotel. Op weg naar Rovaniemi kunt u het nationale park van Riisitunturi
verkennen. Dit is een leuke stop op de route, maar wees voorzichtig, u dient vóór 14.00
uur in Rovaniemi aan te komen. Op het programma staat een excursie met de husky’s.
U leert hun namen, hun vaardigheden, ziet waar ze wonen, enz. Het is dan tijd om aan de
slag te gaan! Het pad is eenvoudig en de wandeling duurt ongeveer 1 uur. Tijdens deze
wandeling ziet u de bossen, planten, bloemen en bessen die typisch zijn voor de regio,
en misschien ook vogels en kleine dieren. Na de wandeling is het tijd om uw nieuwe
harige vrienden te belonen en te voederen. Overnachting in een chalet.

Dag 8

Ontbijt in het hotel. In de luchthaven van Rovaniemi levert u de huurwagen in en vertrekt
u per vliegtuig terug naar huis.

Combinatiereis Finland & Zweden
9-daagse trein/bootreis.

Dag 1

Aankomst te Helsinki

Aankomst te Helsinki met het door u gekozen vervoer. Helsinki is een (culturele) moderne stad met 450 jaar geschiedenis, met invloeden uit zowel het westen als het oosten
van Europa. De verschillende historische tijdperken zijn duidelijk zichtbaar doorheen de
stad, en dit via een wandeling er doorheen en via een bezoek aan het maritieme fort
Suomenlinna, dat u een goede kijk geeft op een fascinerend verleden. U verblijft in hotel
Seurahuone of gelijkwaardig.

fietsroutes in de regio. Een andere mogelijkheid is om een kajak te huren en de omgeving
via de zee te ontdekken. U verblijft in hotel Arkipelag of gelijkwaardig.

Dag 6

Åland - cruise naar Stockholm

Dag 7

Stockholm

Dag 8

Stockholm - cruise naar Helsinki

Ontbijt in het hotel. Vandaag neemt u de ferry naar Åland. Zie hoe de kapitein langs de
eilanden vaart. Eenmaal aangekomen in Mariehamn, ontdekt u een betoverende archipel
tussen Zweden en Finland. Wandel door de straatjes en bewonder de houten huizen en
de kleine ambachtelijke winkels. Het Maritiem Museum is een aanrader om te bezichtigen. Overnachting in hotel Arkipelag of gelijkwaardig.

Dag 9

Helsinki

Dag 5

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Dag 2

Helsinki

Dag 3

Helsinki - Turku

Ontbijt in uw hotel. Vandaag kunt u Helsinki verder ontdekken. De onvermijdelijk te
bezichtigen plaatsen zijn het historische stadscentrum, het plein van de senaat, het parlement, de Finlandia Hall, het monument van Sibelius en de stenen Temppeliaukio kerk.
U verblijft in hotel Seurahuone of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. Vandaag neemt u de trein van Helsinki naar Turku. Dit is de oudste
stad van Finland en de voormalige hoofdstad. De bezienswaardigheden zijn het kasteel van Turku, het maritiem centrum Marinium, de Aboa Vetus (museum), het Ars Nova
museum en de kathedraal. U verblijft in hotel Park Turku of gelijkwaardig.

Dag 4

Turku - cruise naar Åland

Åland

Ontbijt in uw hotel. U heeft vandaag een vrije dag om zelf op ontdekking te gaan. Of u
kunt een fiets huren en naar de eilanden Nåtö en Järsö fietsen. Het is één van de mooiste

Ontbijt in uw hotel. In de namiddag gaat u terug aan boord van de ferry en vaart u verder
naar Stockholm. U komt ’s avonds aan in Stockholm. U verblijft in hotel Best Western Kom
of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Stockholm, de Zweedse hoofdstad, is gebouwd op 14 eilanden,
water is dus nooit veraf. De goed bewaarde Middeleeuwse gebouwen staan er zij aan zij
naast moderne architectuur, en net buiten het stadscentrum is de archipel samengesteld
uit 24.000 eilanden die uitnodigen tot een bezoek. We raden u aan het Vasa museum te
bezoeken, evenals het openluchtmuseum Skansen en het stadhuis van de oude stad
(Gamla Stan). U verblijft in hotel Best Western Kom of gelijkwaardig.
Ontbijt in het hotel. in de morgen kunt u verder Stockholm bezichtigen of gaan winkelen.
In de late namiddag scheept u in voor de overtocht naar Helsinki. U overnacht er in een
binnenkajuit. U verblijft op de ferry van Stockholm naar Helsinki.
Ontbijt in uw hotel. U vertrekt van hieruit met het door u gekozen transportmiddel huiswaarts.

Imagine more
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Dag 4

Sortland

Dag 5

Sortland - Tromsø

Dag 6

Tromsø - Alta (ong. 400 km)

Dag 7

Alta - Honningsvåg (ong. 210 km)

Dag 8

Honningsvåg - Karasjok (ong. 240 km)

Dag 9

Karasjok - Kautokeino (ong. 130 km)

Ontbijt in het hotel. Vandaag raden wij u aan om de omgeving van deze schitterende
eilanden te ontdekken. In het zuidwesten van Sortland, vindt u het dorp Stokmarknes,
waar u het Hurtigruten museum kunt bezoeken. De oprichting van dit museum vindt
zijn oorsprong in het transport van vis, post en goederen vanuit Stokmarknes, langsheen de Noorse kust. Vandaag vervoeren de schepen heel veel passagiers en wordt deze
zeereis bij één van de mooiste ter wereld gerekend. Overnachting in het Sortland hotel of
gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U reist vandaag richting de grootste stad boven de poolcirkel, ook
wel het Parijs van het noorden genoemd, Tromsø. De poolkathedraal (Arctic cathédral) is
zeker een bezoek waard. U verblijft in Thon hotel Tromsø of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel, vertrek richting Alta, de grootste stad van Finnmark. Deze kuststad
is modern, echter wel met een oude geschiedenis die nog dateert van voor de Sami
tradities. Om deze tradities diepgaander ter ervaren is een bezoek aan het Alta museum
een aanrader. U vindt hier verschillende gravures (veelal op steen), dewelke geklasseerd
werden als UNESCO werelderfgoed sinds 1985. U verblijft in Thon hotel Alta of gelijkwaardig.

Combinatiereis Finland,
Noorwegen & Zweden
11-daagse fly&drive.

Dag 1

Aankomst te Rovaniemi

Aankomst te Rovaniemi met het door u gekozen vervoer. De hoofdstad van Fins Lapland
is het vertrekpunt van de reis en ligt vlakbij de poolcirkel. Deze stad staat ook gekend als
de woonplaats van de Kerstman. U verblijf in Santa’s hotel Santa Claus of gelijkwaardig.

Dag 2

Rovaniemi - Kiruna (ong. 400 km)

Ontbijt in uw hotel. U reist vandaag in westelijke richting naar de grens met Zweden naar
Kiruna. Kiruna wordt beschouwd als de meest noordelijke stad van Zweden en wordt
soms beschouwd als de grootste stad ter wereld in oppervlakte, ook al is haar grootste deel onbebouwd. Kiruna heeft een lange geschiedenis van mijnbouwontginning. In
2004 werd, net onder het stadscentrum, een nieuwe ijzerader ontdekt. Dit heeft ertoe
geleid om te beslissen om het hele stadscentrum te verhuizen in het komende decennium. U verblijft in Scandic hotel Ferrum of gelijkwaardig.

Dag 3

Kiruna - Sortland (ong. 335 km)

Ontbijt in het hotel. De reis gaat verder naar Noorwegen en de Vesterålen eilanden,
gekend voor hun mooie fauna en flora. Zeearenden en zeehonden kan men waarnemen
langsheen de archipel en het eiland Langøya, waar Sortland gelegen is. U verblijft in het
Sortland hotel of gelijkwaardig.
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Ontbijt in uw hotel. Vertrek vanuit Alta naar de Noordkaap. U volgt de weg van de middernachtzon tot Kåfjord.’s Avonds is een bezoek aan het Noordkaap plateau een aanrader, waar u kunt genieten van een panoramisch zicht. U verblijft in het Scandic hotel
Honningsvåg of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. Reis naar het zuiden langs grote vlakten van Finnmark, richting
Karasjok, de hoofdstad van de Sami. Bezoek zeker ook Sampi, het land van de Sami (de
Lappen), een cultureel park, waar u de cultuur van de Sami, evenals hun geschiedenis,
tradities en mythologie kunt ontdekken. Er bestaan ook begeleide bezoeken aan het
Sami parlement en aan het nationaal cultuurmuseum van de Sami. U verblijft in hotel
Scandic Karasjok of gelijkwaardig.
Ontbijt in uw hotel. U reist verder naar Kautokeino, alwaar de grootste traditioneel levende Samibevolking terug te vinden is evenals hun gekende rendierkuddes. U verblijft in
Thon hotel Kautokeino of gelijkwaardig.

Dag 10 Kautokeino - Muonio (ong. 235 km)

Ontbijt in uw hotel. Vandaag reist u van Kautokeino, doorheen Lapland, terug naar
Finland, naar Muonio. U verblijft in hotel Harriniva of gelijkwaardig.

Dag 11 Muonio - Kittilä - Rovaniemi (ong. 232 km)

Ontbijt in uw hotel. De reis loopt naar zijn einde en u reist verder door Finland, terug naar
het land van de Kerstman, naar zijn thuisstad Rovaniemi. U vertrekt van hieruit met het
door u gekozen transportmiddel huiswaarts.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Winters Lapland
De Sami en de Kerstman heten u welkom.
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REIZEN OP MAAT LAPLAND GENIETEN EN BELEVEN
LAPLAND IN DE ZOMER

Waarom Lapland niet ontdekken in de zomer? De zomers
in Lapland zijn intens want vanaf midden mei tot begin
augustus gaat de zon bijna niet onder. Het weer is dan ook
perfect voor wandelingen, dag en nacht indien gewenst!
U kunt er de prachtige natuur bewonderen te paard, per
boot of met de mountainbike. Waan u een goudzoeker en
zeef het zand aan de oevers van de rivier. Wie weet vindt
u wel een echte schat!

GLAZEN VILLA’S AAN DE BOTNISCHE BAAI

U kan de Lapse natuur en cultuur ontdekken aan de hand
van een waaier aan activiteiten. Laat u inspireren door
onze reisschema’s en onderstaande thema’s. De reisconsulenten van Imagine zullen uw wensen precies op maat
uitwerken!
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Overnacht in de nieuwe glazen villa’s gelegen aan de
kustlijn van de Botnische baai, naast het sneeuwkasteel
Lumi Linna en op enkele minuten van het centrum van
Kemi. Deze villa’s met prachtige uitzichten over de baai,
hebben een oppervlakte van 21m² en beschikken over
een kleine keuken en badkamer. Een uitstekende keuze
om in alle vrijheid te genieten van de arctische natuur.
Door de panoramische ramen spot u misschien wel het
Noorderlicht!

ONTDEK DE LAPSE NATUUR

Ga op verkenning in de Lapse natuur. Het vermoermiddel
is een avontuur op zich: sneeuwscooters, rendieren- en
huskysleeën of een Olokolo koets op ski’s getrokken door
een sneeuwscooter. Met aangepaste sneeuwschoenen
kunt u wandelingen maken en een nachtsafari is ideaal
om het mysterieuze Noorderlicht te spotten! Voor de
liefhebbers is er een initiatieles ijsvissen, langlaufen of
sneeuwbewerking mogelijk.

RACING ON ICE

Ooit gedroomd om te racen op het ijs? Na een privéles
met een Finse rallykampioen neemt u plaats achter het
stuur van een Lamborghini of Aston Martin. Verbeter uw
rijvaardigheden op het ijs! U kan ook een demonstratieshow zien of meerijden met een professionele rallyrijder!
Deze activiteiten zijn enkel mogelijk met een minimum
aantal personen. Meer info bij uw reisagent.

AUTHENTIEKE ROOKSAUNA

Wat zeker niet mag ontbreken tijdens uw verblijf is een
ontspanmoment in een authentieke rooksauna. De sauna
wordt opgewarmd met een houtkachel en de rook verspreidt zich door de sauna. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is en de wanden ook hun warmte afgeven,
wordt een luikje geopend om de rook af te voeren. Vanaf
dat moment is de sauna “klaar” om te gebruiken.

DE KERSTMAN

Lapland en de Kerstman zijn onafscheidelijk! Breng dus
zeker een bezoekje aan de Kerstman in zijn kantoor aan
zee te Kemi. Verstuur uw kerstbrief en proef in de gezellige
chalet van het overheerlijk lunchbuffet met liefde klaargemaakt door de Kerstvrouw!

Fins Lapland Kemi

Fins Lapland Vuokatti

5-daags Arctisch avontuur.

6-daagse ontdekking van Lapland.

Kemi is gelegen in het zuiden van Lapland aan de
Botnische Golf. De meest bekende attractie is de ijsbreker Sampo die vroeger dienst deed om de bevroren
zeeën te openen. Nu kunt u een unieke cruise-ervaring
beleven met de ijsbreker. Een andere attractie is het
sneeuwkasteel dat ieder jaar opnieuw gebouwd wordt.

Welkom in Vuokatti, Finland, land van het noorderlicht.
In Vuokatti zult u alles aantreffen wat te maken heeft
met de mooie Finse natuur. Deze regio garandeert u
onvergetelijke ervaringen in de wilde Finse natuur.
Vuokatti heeft tal van activiteiten en amusement voor
éénieder en dit zonder dat u in de massa reist. Kainuu is
één van de meest pure regio’s van Finland en de natuur
is er nog steeds maagdelijk onaangeroerd.

www.imaginetravel.be

Praktisch
Inbegrepen
- Alle transfers ter plaatse.
- 2 nachten in een standaard kamer in het Hotel Merihovi
op basis van half pension.
- 1 nacht in een superior kamer in het sneeuwkasteel
+ avondmaal in het ijsrestaurant.
- 1 nacht in een Seafront Premium Villa op basis van kamer
en ontbijt.
- 3 excursies:
		 - Rendiersafari van 1.5km.
		 - Sneeuwscooter + cruise op de Sampo ijsbreker.
		- Huskysafari.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Kajaani naar het hotel
en terug.
- 5 nachten in een standaard kamer in het Break Sokos
Hotel Vuokatti op basis van kamer en ontbijt.
- 4 excursies ( 1 per dag):
		 - Husky introductie (2h).
		- Sneeuwscootersafari (2.5-3h).
		- Sneeuwschoenwandeling (2h).
		 - Husky Safari (2,5h).
- 1 toegang tot de spa.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.
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Fins Lapland Rovaniemi

Fins Lapland Rovaniemi

4-daags Rovaniemi4kids.

5-daags Authentic Rovaniemi.

Welkom te Rovaniemi, de hoofdstad van Lapland en de
officiële thuisbasis van de Kerstman. “Santa Claus Village”
biedt alles wat u verwacht van een droomvakantie goede accommodatie mogelijkheden, tal van gevarieerde
activiteiten, lekker eten, winkelen, een ontmoeting met
de Kerstman en vele andere dingen.

In dit pakket overnacht u in het centrum van Rovaniemi
in het luxe Arctic Light hotel. Een overnachting in een
glazen iglo mag natuurlijk niet ontbreken, alsook een
avondmaal in het ijsrestaurant. Uniek in dit programma
is dat de sneeuwscooter met een elektrische versie gedaan zal worden. Daarom ook dat we dit programma
het Ecolabel hebben gegeven.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Rovaniemi naar het hotel
en terug.
- 3 nachten in een standaard cottage in het Santa Claus
Holiday Village op basis van half pension.
- 2 excursies:
		 - Husky Safari (10km).
		- Rendierexcursie (2h).
- Ontmoeting met de Kerstman.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.
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Praktisch
Inbegrepen
- Alle transfers ter plaatse.
- 3 nachten in een standaard kamer in het Arctic Light hotel
op basis van half pension.
- 1 nacht in een glazen iglo in het Arctic Snowhotel met
avondmaal in het ijsrestaurant.
- 4 excursies:
		 - Husky Safari (1,5h).
		 - Aurora Borealis rendiersafari (2,5h).
		 - Elektrische sneeuwscooter safari (3h).
		 - Sneeuwschoen wandeling (2h).
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Fins Lapland Mounio

Fins Lapland Levi

6-daags avontuurlijk Lapland met 2-daagse Huskysafari.

5-daags Actief Levi.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Kittilä naar het hotel en terug.
- 4 nachten in een standaard kamer in het Harriniva Hotel
op basis van vol pension.
- 1 nacht in een wildernis hut op basis van vol pension.
- 4 excursies:
		 - Sneeuwschoenwandeling en Arctic Spa.
		 - Sneeuwscootersafari (+/-40km).
		 - 2-daagse huskysafari (enkel op vrijdag).
		 - Aurora Borealis sneeuwschoenwandeling.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
We kunnen dit programma aanpassen naar uw wensen.

Levi ligt centraal gelegen in Lapland en is het grootste
skigebied van Finland. U overnacht er in het centrum
van Levi in het 3* Hullu Poro hotel. Ideaal om overdag
excursies te doen of om te gaan skiën, maar zeker ook
om tot rust te komen.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Kittilä naar het hotel en terug.
- 4 nachten in een standaard kamer in het Hullu Poro Hotel
op basis van half pension.
- 3 excursies:
		 - Sneeuwscooter safari (2h).
		 - Husky safari (3h).
		 - Avondmaal in het sneeuwhotel met transfers.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.
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Fins Lapland Inari

Fins Lapland Nangu

5-daags Inari Wilderness Hotel.

5-daags Nangu Wilderness Hotel (adults only).

Het Wilderness Hotel Inari ligt aan het prachtige Inari
meer en biedt een adembenemend uitzicht. Het is
tevens een ideale locatie voor het spotten van het
noorderlicht. Het nieuwe hotel verenigt op een voortreffelijke manier het nodige comfort met een stijl
typerend voor de Finse wildernis. Hier bovenop komt
dan de kenmerkende persoonlijke service waarvoor ze
ruim bekend zijn geworden. Dit topresort in Inari ligt op
slechts vijf minuten van het gelijknamige dorp.

Wilderness Hotel Nangu is uniek in zijn soort. Deze
unieke vakantiebestemming wordt door een familie
uitgebaat en ligt aan de zuidelijke oever van het Inari
meer, u heeft er een adembenemend zicht op het meer
-perfect om het noorderlicht te spotten. Het resort bestaat uit idyllische blokhutten, waardoor het hotel een
authentiek en romantisch gevoel heeft. U kunt genieten
van een zeer persoonlijke service met een speciale Sami
twist, uitgevoerd met dezelfde zorg en passie waar al de
Wilderness Hotels voor gekend zijn. Dit hotel is enkel
toegankelijk voor volwassenen en is hierdoor ook perfect voor mensen die rust zoeken. Nangu ligt op slechts
20 minuten rijden van Ivalo.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Ivalo naar het hotel en terug.
- 4 nachten in een standaard kamer in het Wilderness Hotel
Inari op basis van half pension.
- 3 excursies:
		 - Sneeuwscooter safari (4h) met lunch.
		 - Husky safari (3h) met lunch.
		 - Sneeuwschoen wandeling (4h) met lunch.
Imagine more
- Indien u wenst kunnen we de laatste nacht vervangen
door een Auroa kota (met supplement).
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Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Ivalo naar het hotel en terug.
- 4 nachten in een standaard kamer in het Wilderness Hotel
Inari op basis van half pension.
- 3 excursies:
		 - Sneeuwscooter safari (4h) met lunch.
		 - Husky safari (5h) met lunch.
		 - Sneeuwschoen wandeling (4h) met lunch.
Imagine more
- Indien u wenst kunnen we de laatste nacht vervangen
door een Auroa kota (met supplement).

Fins Lapland Utsjoki

Fins Lapland Saariselkä
5-daags Authentic Fins Lapland.

5-daags ontdek Samiland.
Deze reis is een mooie 4 nachtenreis in Utsjoki, één van
de meest noordelijke dorpen in Fins Lapland, dichtbij
Noorwegen en de Arctische Oceaan. Utsjoki, het land
van de Sami, is de meest noordelijk gelegen gemeente van Finland en de enige leefgemeenschap waar de
meerderheid van de bevolking van ong. 1400 mensen
bestaat uit Sami. De Sami cultuur leeft hier nog heel
sterk en in de omgeving van Utsjoki leven maar liefst
meer dan 10.000 rendieren. In de wintermaanden is er
natuurlijk het noorderlicht, dat in combinatie met de
maneschijn voor een mystieke sfeer zorgt.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Ivalo naar het hotel en terug.
- 4 nachten in een standaard kamer in het Holiday Village
Valle op basis van vol pension.
- 2 excursies:
		 - Winterplezier (langlaufen, sneeuwschoen,...).
		 - Rendier safari en Sami cultuur.
Imagine more
- Dit programma kan enkel starten op een zondag.

www.imaginetravel.be

Begeef u naar een plek die zelfs heel speciaal was voor
Urho Kekkonen, de langst dienende president van
Finland. Gelegen in de wildernis van Lapland met uitgestrekte meren en bossen, is Saariselkä de plaats waar u
het noorderlicht, de koude en de duisternis kunt ervaren
en dit de hele winter lang. Dit was de omgeving, waarin de voormalige president de tastbare aanwezigheid
van de natuur voelde, die hem verjongde, voordat hij
terugkeerde naar het hectische parlement in Helsinki.
Hij vond deze plaats zo magisch dat hij er zijn privélodge liet bouwen en die deelde met de mensen die
hem dierbaar waren.
Tegenwoordig is dit de Jávri lodge, één van de meest
luxueuze boetiekhotels in Lapland met slechts 13
kamers en waar kinderen niet toegelaten zijn. Net zoals
in de tijd van de president krijgt u er een heel persoonlijke service.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Ivalo naar de lodge en terug.
- 4 nachten in een cozy double room
(andere kamertypes op aanvraag).
- Vol pension (ontbijt, lunch, diner) incl. water.
- 3 excursies ( 1 per dag) van telkens 2h: keuze uit
		 - Cross Country ski.
		- Sneeuwschoenwandeling.
		 - Husky Safari.
		 - Sneeuwscooter safari (in duo).
		 - Northern Light Search.
- Thee/koffie faciliteiten.
- Onbeperkte toegang tot het zwembad en de sauna.
- Onbeperkte WIFI in de lodge.
- Engels begeleid.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.
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Noors Lapland

Noors Lapland Kirkenes

7-daagse ontdekking van de Lofoten met Franstalige begeleiding.

5-daags Noors Winterlandschap met Sneeuwhotel.

Dit programma biedt u vele mogelijkheden om het
noorden van Noorwegen, de eilanden Lofoten en
Tromsø te ontdekken: rendierboerderij, vissershutten,
aurora borealis, we hebben het beste van deze winterbestemming samengebracht om u een ervaring te
bieden die u nooit zult vergeten.

Heeft u altijd al eens willen verblijven in een sneeuwhotel? Grijp dan nu je kans. Dit uitzonderlijke verblijf,
met uitzicht op het fjord en de bergen zult u nooit
vergeten. De sneeuwkamers zijn prachtig versierd met
sculpturen uit sneeuw, ook de receptie en bar zullen uw
ogen doen schitteren. Het avondmaal (en ’s anderendaags tevens het ontbijt) wordt geserveerd in een lekker verwarmde, uit hout opgetrokken locatie (Hoylofte
of Bingen restaurant), waar de open haard u een warm
en gezellig gevoel bezorgd. De grote glazen wand van
het gebouw zorgt er dan weer voor dat u kunt genieten
van een schitterend uitzicht. ’s Morgens wacht u een
verkwikkende warme douche en sauna. Het rendierpark
vlakbij het sneeuwhotel maakt het plaatje helemaal
compleet. Ook de transfertijd valt reuze mee, u bevindt
zich immers op slechts een kwartier rijden van Kirkenes.

www.imaginetravel.be
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Praktisch
Inbegrepen
- Autobus met Franstalige gids.
- 7 nachten in standaard kamers op basis van kamer
en ontbijt.
- 4 avondmalen en 1 lunch.
- 5 excursies:
		 - Stadsbezoek van Tromso (2h).
		- Walvissafari (2-4).
		 - Noorderlicht excursie (4h).
		 - Rendierboerderij bezoek.
		 - Bezoek aan de dierentuin in Bardu.
- Vlucht van Oslo naar Evenes.
- Vlucht van Tromso naar Oslo.
Imagine more
- Dit programma heeft vaste vertrekdata.

Praktisch
Inbegrepen
- Alle transfers ter plaatse.
- 3 nachten in een standaard kamer in het Thon Hotel
Kirkenes op basis van kamer en ontbijt.
- 1 nacht in een sneeuwkamer of Gamme Cabin op basis
van half pension.
- 3 excursies:
		 - Husky Safari (2h).
		- Sneeuwscootersafari (4h).
		 - King Crab safari (4h).
Imagine more
- U kunt kiezen om de laatste nacht in een sneeuwkamer
of in een Gamme Cabin te slapen.

Zweeds Lapland Kangos
Zweeds Lapland Kiruna
6-daagse ontdekking van het echte IJshotel.
Beleef een unieke vakantie in het noorden en verblijf
hierbij in het enige echte ijshotel. Dit origineel kent zijn
gelijke niet en is al meermaals bekroond met prijzen.
Ook verschillende TV ploegen hebben zich hier al verdrongen om al het moois in beeld te brengen. Nieuw
dit jaar is het 365 ijshotel. Dit unieke concept heeft ervoor gezorgd, dat er niet enkel in de winter in het echte
ijshotel gelogeerd kan worden, echter vanaf heden bestaat er ook een kleinere all year round versie.
Dompel uzelf onder in dit unieke stukje Zweden en
beleef de reis van uw dromen en dit alles onder een
spectaculaire show van het Noorderlicht boven je
hoofd. Probeer eveneens de exotische delicatessen van
de Lapland-keuken, die een aantal onverwachte verrassingen voor u in petto heeft.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van en naar de luchthaven van Kiruna.
- 4 nachten in een Kaamos kamer in het Icehotel op basis
van kamer en ontbijt.
- 1 nacht in een ijskamer op basis van kamer en ontbijt.
- 2 excursies:
		 - Husky Safari (1.5h) als passagier.
		 - Noorderlicht sneeuwscootersafari (4h)
			met avondmaal.

5-daagse stay with the locals.
Binnenkomen in deze mooie guesthouse is een ware
tijdreis. De meer dan 100 jaar oude huisjes, gelegen
bij de Lainio rivier, werden verplaatst, van hun originele plaats, naar waar u ze vandaag aantreft. Bovendien
werden ze in hun oude glorie hersteld. Vandaag de dag
dienen de huisjes als een ideale locatie om zich even
te onttrekken aan het dagdagelijks leven en dit voor
zowel plezier- als zakenreizen. Hier kunt u nog logeren,
vergaderen, ontspannen, eten en slapen op een goede
traditionele manier. Welkom in de Lapse wildernis, geniet van het vrije leven.

Imagine more
- Waarom niet overnachten in een ijssuite de laatste nacht?

www.imaginetravel.be

Praktisch
Inbegrepen
- 4 nachten in een small ensuite kamer op basis
van half pension.
- 3 excursies:
		 - Husky Safari (4h) met lunch.
		 - Noorderlicht safari met gids.
		 - Sneeuwscooter safari (4h) met lunch.
Imagine more
- bijkomende informatie om de authenticiteit en kwaliteit
te bewaren, werkt dit logement zeer kleinschalig.
De accommodatie kan maximaal 32 personen herbergen
als alle bedden bezet worden. Echter nemen ze normaal
niet meer dan 16 gasten aan. De guesthouse is enorm
begaan met de natuur en doet er veel aan om zijn
voetafdruk kleinschalig te houden. Het voedsel dat
geserveerd wordt, komt veelal uit de lokale bossen,
meren en rivieren. De eigenaars van de guesthouse
benadrukken dat ze eenvoudige mensen zijn en heel
open zijn met hun gasten. Ze vinden het belangrijk om
hun woongebied en cultuur met hun gasten te delen.
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Zweeds Lapland Raven
Rapid

Zweeds Lapland Harads

5-daages luxe Eco-Lodge.

5-daags Authentic Zweeds Lapland.

Diep in het bos aan de voet van de Raven Rapid ligt het
Arctic Retreat. Dit is een verborgen pareltje in Zweeds
Lapland en ideaal voor mensen die rust, persoonlijke
service en exclusiviteit zoeken.
Deze Eco-lodge heeft een back to nature-gevoel met
heerlijk huisbereide maaltijden, warme gastvrijheid
en ligt in een prachtige omgeving beschut door grote
bomen. De traditionele en luxueus ingerichte houten
blokhutten bieden een ontsnapping naar een andere
wereld. Iedere blokhut heeft zijn eigen buitenbubbelbad waar u kunt ontspannen.
De ervaring is echt in alle opzichten hoogstaand: van de
gebruikte materialen, over de maaltijden, tot de lokale
mensen die op het terrein werken. De lodge is een allinclusive resort uiterst geschikt voor gezinnen en koppels als evenals kleine groepen die het resort wensen
af te huren.
In totaal heeft het resort 3 blokhutten om het exclusiviteit en de rust te garanderen.

Logger’s Lodge is een privé eco-luxe wildernislodge
voor twee personen, met 5 kilometer aan natuur die
de hut scheidt van de dichtstbijzijnde buur. Gelegen in
het midden van het bos met geen lichtvervuiling, is de
lodge de ideale plaats voor het spotten van het noorderlicht.
De schone lucht en de totale stilte van de omgeving
maken dit een perfecte plek om diepe ontspanning
te bevorderen. Een met hout gestookte sauna en een
buitenbubbelbad zijn beschikbaar voor privégebruik op
elk moment, dag of nacht.
Met traditionele ingrediënten uit Zweeds Lapland serveert uw privé-kok biologische, gastronomische maaltijden rechtstreeks aan uw tafel in de lodge op het uur
dat u wenst te dineren.
Mocht u tijdens uw verblijf iets nodig hebben, dan is
de lodge uitgerust met een iPad van waaruit u een bericht kunt sturen. De gastheer, die op 150 meter afstand
woont, helpt u graag verder.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer van de luchthaven Luleå naar het Resort en terug.
- 4 nachten in Cabin 1 of Cabin 2.
- ontbijt, lunch en 3-gangen diner, incl. frisdranken
(alcoholische dranken zijn niet inbegrepen).
- 3 excursies:
		 - Een sneeuwscooter safari (3H), u reist per 2
			op de sneeuwscooter.
		 - Ontmoeting met een lokale Sami familie
			 (7e generatie), incl. lunch en bezoek aan de Arctic
			Circle (5H).
		 - Husky Safari (2H), u reist per 2 met de husky slede
			 door de besneeuwde bossen.
- Thee/koffie faciliteiten.
- Privé buitenbubbelbad op het terras van uw blokhut.
- Gebruik van de sauna (te reserveren aan de receptie).
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Praktisch
Inbegrepen
- Transfer (ong. 1 uur rijden) van de luchthaven Luleå
naar de lodge en terug.
- 4 nachten in uw privé lodge.
- À la carte ontbijt, lunch en 3-gangen diner op het uur
dat u wenst.
- 3 privé excursies:
		 - Een sneeuwschoen wandeling (3-4h), incl. lunch.
		 - Ontmoeting met een lokale Sami familie
			 (7e generatie), incl. lunch en bezoek aan de Arctic
			Circle (5H).
		 - Husky Safari (5H), u reist per 2 met de husky slede
			 door de besneeuwde bossen.
- Vrij gebruik van sneeuwschoenen en ski materiaal.
- Thee/koffie faciliteiten incl. snacks.
- Privé spa bestaande uit een sauna en een buitenbubbelbad.
- Onbeperkte WIFI in de lodge.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Verenigd Koninkrijk
& Ierland
Indrukwekkende kusten, mythen en kastelen.
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Het zuiden van Engeland
5-daagse selfdrive.
Dag 1

Royal Tunbridge Wells

Na aankomst in Engeland rijdt u naar de stad Canterbury, bekend vanwege het Middeleeuwse karakter van
de binnenstad en de wereldberoemde Kathedraal, welke de oudste van Engeland is. Via het lieflijke platteland
van Kent met zijn weelderige tuinen rijdt u naar Royal
Tunbridge Wells. U overnacht in de omgeving van
Brasted. Inbegrepen: National Trust Pass zodat u tal van
bezoeken kan maken.

Dag 2

Royal Tunbridge Wells - Portsmouth

Vanuit Kent rijdt u dwars door Sussex waarbij u talloze
charmante en typisch Engelse dorpjes passeert. U doorkruist het South Downs National Park, geopend in 2011.
Het park is een paradijs voor wandelaars, met de meeste wandelpaden van alle nationale parken in Engeland.
U arriveert in het dynamische Portsmouth, een havenstad met een rijke maritieme geschiedenis. U overnacht
in de omgeving van Portsmouth.

Dag 3

Portsmouth - Brighton

U toert via de zuidkust van Engeland weer in oostelijke
richting waarbij u vele interessante kustplaatsjes kunt
bezoeken en kunt genieten van de beste en originele
Engelse ‘Fish & Chips’! U komt aan in de populairste badplaats van Groot-Brittannië, Brighton, bekend vanwege de Brighton Pier en het 19e eeuwse Royal Pavilion.
U overnacht in de omgeving van Brighton. Inbegrepen
ticket: voor de Royal Pavilion.

Dag 4

Brighton

Vanuit Brighton rijdt u verder langs de zonnige zuidkust
en komt u in de kustplaats Hastings, bekend vanwege
de ‘Slag om Hastings’ uit 1066 waarbij Willem de Veroveraar met 7000 man voet aan wal zette en de laatste
Saksische koning versloeg. U kan er een bezoek brengen aan Hastings Castle, of duik in de geschiedenis van
de visserij en scheepvaart met een bezoekje aan het
Shipwreck Museum en Fishermen’s Museum. U over58

6-daagse selfdrive.

nacht in de omgeving van Brighton.

Dag 5

Einde van uw reis in Engeland, u kunt Engeland verlaten
met het door u gekozen transportmiddel.

Praktisch

Kennismaking
met Engeland

vanaf € 417

INDIVIDUELE RONDREIS

MET EIGEN WAGEN
6 dagen/5 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- 5 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt:
		 - The Old Manor House B&B in Brasted.
		 - The Brookfield Hotel in Portsmouth.
		 - The Granville Hotel in Brighton.
- Een National Trust Pass om bezoeken te maken tijdens
de rondreis.
- Toegang tot de Royal Pavillion op dag 4 in Brighton.
Niet inbegrepen
- Transport (contacteer ons voor een offerte met de ferry
van Calais naar Dover of met de Shuttle van Calais
naar Folkestone).
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Dag 1

Cambridge

Dag 2

Cambridge - Stratford-upon-Avon

U start aan de Universiteit van Cambridge. Hier heeft
u voldoende vrije tijd om de stad te bezoeken. U overnacht in de omgeving van Cambridge.
Na het ontbijt gaat het richting ‘Midlands’ waar u één
van Engelands mooiste steden bezoekt, Warwick met
zijn Middeleeuws kasteel. Na uw bezoek rijdt u door
richting Stratford-upon-Avon. U overnacht in de omgeving van Stratford-upon-Avon.

Dag 3

Stratford-upon-Avon

De stad waar William Shakespeare geboren is. U bezoekt
vandaag 3 van de historische locaties van Shakespeare,
waarom niet ’s avonds in het Swan theater een voorstelling bezichtigen? U overnacht in de omgeving van Stratford-upon-Avon. Inbegrepen: Shakespeare Pass.

Dag 4

Stratford-upon-Avon - Oxford

Vandaag gaat u naar het zuiden richting de Cotswolds.
Onderweg kan u een bezoek brengen aan het “Blenheim Palace”, gebouwd in 1704 voor de eerste “Duke of
Marlborough” en dit was evens de geboorteplaats van
Sir Winston Churchill. Hierna rijdt u verder naar Oxford
waar u de mooie “Dreaming Spires” kunt bezichtigen.
U overnacht in de omgeving van Oxford.

Dag 5

Oxford - Windsor

U verlaat Oxford en rijdt naar Windsor, waar u een
bezoek kan brengen aan het Windsor Castle. Één van
Engelands mooiste kastelen en is nog altijd in gebruik
door Her Majesty. U overnacht in de omgeving van
Windsor.

Dag 6

Einde van u uw reis in Engeland, indien u de tijd heeft
kunt u nog even Londen ontdekken alvorens u Engeland verlaat met het door u gekozen transportmiddel.

Praktisch

vanaf € 513

INDIVIDUELE RONDREIS

MET EIGEN WAGEN
6 dagen/5 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- 5 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt:
		 - The Cambridge Guest House in Cambridge.
		 - The Whitchurch Farm in Stratford-upon-Avon.
		 - Gorseland Hall B&B in Oxford.
		 - 76 Duke Street B&B in Windsor.
- Een Shakespeare Sightseeing pass die 72u geldig is.
Niet inbegrepen
- Transport (contacteer ons voor een offerte met de ferry
van Calais naar Dover of met de Shuttle van Calais
naar Folkestone).
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Complete rondreis van Zuid-Engeland
12-daagse selfdrive.
Dag 1

Royal Tunbridge Wells - Brasted

Na aankomst in Engeland rijdt u naar de stad Canterbury, bekend vanwege het Middeleeuwse karakter van de binnenstad en de wereldberoemde Kathedraal, welk de de
oudste van Engeland is. Via het lieflijke platteland van Kent met zijn weelderige tuinen
rijdt u naar Royal Tunbridge Wells. U overnacht in de omgeving van Brasted. Inbegrepen:
National Trust Pass.

U overnacht in de omgeving van Fowey. Inbegrepen: Het Eden Project.

Dag 7

Fowey - Torquay

Vanuit Fowey rijdt u naar Torquay. Onderweg komt u langs het rustige en welvarende
marktstadje Tavistock, de prachtige 13e eeuwse Buckland Abbey en de bruisende havenstad Plymouth. U overnacht in de omgeving van Torquay.

Dag 2

Brasted - Portsmouth

Dag 8

Torquay

Dag 3

Portsmouth - Bath

Dag 9

Torquay - Bournemouth

Vanuit Kent rijdt u dwars door Sussex waarbij u talloze charmante en typisch Engelse
dorpjes passeert. U doorkruist het South Downs National Park, geopend in 2011. Het park
is een paradijs voor wandelaars, met de meeste wandelpaden van alle nationale parken
in Engeland. U arriveert in het dynamische Portsmouth, een havenstad met een rijke
maritieme geschiedenis. U overnacht in de omgeving van Portsmouth.
Vanuit Portsmouth rijdt u naar Bath. Onderweg zijn er talloze bezienswaardigheden maar
zorg ervoor dat u voldoende tijd over houdt voor een bezoek aan Bath; na Londen de
meest bezochte plaats in Engeland en sinds 1987 op de werelderfgoedlijst. U overnacht
in de omgeving van Bath.

Dag 4

Bath - Bideford

Torquay ligt aan de rand van het Dartmoor National Park. Het park bestaat uit prachtig
heidelandschap met granieten heuvels en biedt alle gelegenheid voor een ontspannen
dag. U kunt ook een bezoek brengen aan de juweeltjes van steden in de omgeving, zoals
Totnes en Dartmouth, waar u zich kunt onderdompelen in de rijke cultuur en geschiedenis. U overnacht in de omgeving van Torquay.
De kust tussen Exmouth en Swanage staat bekend als de Jurassic Coast vanwege de vele
fossielen die er te vinden zijn. Het staat dan ook niet voor niks op de Werelderfgoedlijst! U
overnacht in de omgeving van Bournemouth.

Dag 10 Bournemouth - Brighton

In de ochtend kunt u Bristol bezoeken. Hierna kunt u een bezoekje brengen aan
Glastonbury, plaats waar de legendarische Koning Arthur begraven zou zijn. U eindigt
in het Exmoor National Park, met zijn heide, bossen en valleien een waar wandelparadijs.
U overnacht in de omgeving van Bideford.

U toert via de zuidkust van Engeland weer in oostelijke richting waarbij u vele interessante kustplaatsjes kunt bezoeken en kunt genieten van de beste en originele Engelse ‘Fish
& Chips’! Via de Middeleeuwse stad Southampton en het New Forest National Park komt
u in de populairste badplaats van Groot-Brittannië, Brighton, bekend vanwege de Pier en
het Royal Pavilion. U overnacht in de omgeving van Brighton.

Dag 5

Bideford - Fowey

Dag 11 Brighton

Dag 6

Fowey

De route gaat vandaag door het graafschap Cornwall, bekend om zijn rijke Keltische erfgoed. U komt langs de Bodmin Moor, een prachtig natuurgebied. Vanaf de hoogste toppen heeft u een spectaculair uitzicht over het omliggende landschap met ruïnes, staande
stenen en oude boerderijen. U overnacht in de omgeving van Fowey.
Vanuit Fowey kunt u een prachtige rondrit maken door de uiterste punt van Cornwall.
Een prachtig gebied met een stenen monumenten, glooiende heuvels en prachtige
stranden, geniet van exotische bloemen in de botanische tuinen van het Eden Project.

Praktisch

vanaf € 1.008

INDIVIDUELE RONDREIS

MET EIGEN WAGEN
12 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Inbegrepen
- 11 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt:
- The Old Manor House B&B in Brasted.
- The Brookfield Hotel in Portsmouth.
- The Prospect Villa B&B in Bath.
- The Hoops Inn in Bideford.
- The Old Ferry Inn in Fowey.
- The Marines B&B in Torquay.
- The Southern Breeze Lodge in Bournemouth.
- The Granville Hotel in Brighton.
- Een National Trust Pass om bezoeken te doen.
- Toegang tot het Eden Project.
Niet inbegrepen
- Transport (contacteer ons voor een offerte met de ferry
van Calais naar Dover of met de Shuttle van Calais
naar Folkestone).
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Vanuit Brighton kunt u Hastings bezichtigen, bekend vanwege de ‘Slag om Hastings’ uit
1066 waarbij Willem de Veroveraar met 7000 man voet aan wal zette en de laatste Saksische koning versloeg. U overnacht in de omgeving van Brighton.

Dag 12 Brighton

U kunt nog wat nagenieten in Brighton, alvorens uw terugreis aan te vangen, met het
door u gekozen transportmiddel.

www.imaginetravel.be
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De smaken van Wales
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Brecon Beacons

Dag 2

Brecon Beacons

Aankomst in Bristol of Cardiff. Opnemen van de wagen en u rijdt naar het prachtige
Brecon Beacons waar uw accommodatie voor de volgende twee nachten zal zijn. U overnacht in de omgeving van Brecon Beacons.
Vanmorgen spendeert u wat tijd in het Brecon Beacons National Park. In de buurt heeft
u de bekroonde Penderyn distilleerderij. Met behulp van het natuurlijke bronwater uit
de Brecon Beacons produceert de distilleerderij Penderyn Single Malt whisky, evenals
een gin, vodka en heerlijke room likeur. U kunt een rondleiding maken door de distilleerderij, leren hoe de whisky wordt geproduceerd om nadien de kans te krijgen om het
eindproduct te proeven. Blaenavon ligt op een korte afstand, waar u het Blaenafon Cheddar bedrijf heeft, een familiebedrijf met handgemaakte Welsh Cheddar kaas en zachte
Welsh geitenkaas. Hun Pwll Mawr Cheddar rijpt onderaan de mijnschacht van de Big Pit
National Coal Museum. Sommige van hun kazen zijn gearomatiseerd met Welsh Penderyn Whisky en andere lokale ingrediënten. U overnacht in de omgeving van Brecon
Beacons.

Dag 3

Brecon Beacons - Snowdonia

Vandaag verlaat u de Brecon Beacons als u verder reist naar Noord-Wales. Maak zeker een
bezoek aan de stad Caernarfon. Het indrukwekkende kasteel, domineert de stad. U rijdt
verder naar de Pant Du Vineyard, een familiebedrijf op een idyllische locatie, met uitzicht
op de prachtige Snowdonia bergen in het noordoosten en een panoramisch uitzicht op
de zee in het westen. Zij zijn gerenommeerd voor het produceren van wijnen, cider en
appelsap van hoge kwaliteit. U overnacht in de omgeving van Snowdonia. Inbegrepen:
Vanavond gaat u dineren bij een lokale familie en kunt u specialiteiten uit Wales proeven.

Dag 4

Snowdonia

Vandaag rijdt u naar het eiland Anglesey, waar er heel wat te ontdekken is. Breng er een
bezoek aan de Halen Mon zoutmijn, een familiebedrijf dat rond het jaar 2000 hun eigen
zout gemaakt heeft. Dit zout is zeer geliefd in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de
wereld. U kunt hier een interactieve rondleiding maken. Waarom niet genieten van een
”afternoon tea” in Chateau Rhianfa voordat u terugreist naar het vasteland. U overnacht in
de omgeving van Snowdonia.
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Praktisch

vanaf € 785

INDIVIDUELE RONDREIS

MET HUURWAGEN
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Dag 5

Snowdonia - Aberystwyth

In de buurt van Snowdonia, bevindt zich de universiteitsstad Bangor, waar u het Neoromaans Penrhyn Castle en Bangor Cathedral kunt bezoeken. Ga verder naar het magische
Mid-Wales en maak een stop in het charmante dorp Portmierion, een verrassend kleurrijke plaats aan de kust met een Mediterraanse sfeer. U kunt de tijd nemen om van de
fantastische tuinen te genieten. Van hieruit reist u naar de oude hoofdstad van Wales,
Machynlleth, waar u het parlementshuis kan bezoeken. U overnacht in de omgeving van
Aberystwyth.

Dag 6

Aberystwyth - Cardiff

Dag 7

Cardiff

Dag 8

Cardiff

Vandaag kunt u tijd doorbrengen in de bruisende stad Aberystwyth. Breng wat tijd door
de stad te verkennen en neem de trein naar Constitution Hill waar u fantastische uitzichten over de baai en de kasteelruïnes heeft. U rijdt verder naar het pittoreske Aberaeron,
een charmante havenstad met adembenemend uitzicht op Cardigan Bay. De Ceredigion
Food Trail is heel populair en kunt u in deze regio volgen. U overnacht in de omgeving
van Cardiff. Inbegrepen: een bezoek aan de Da Mhile Distillery. hier maakt men ambachtelijke organische sterke drank, waaronder “Botanical Gin” en “Seaweed Gin”.

Inbegrepen
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in de door u gekozen formule.
- Een Welsh family diner op dag 3.
- Bezoek aan de Da Mhile Disterllery op dag 6.
- Cardiff Food Tasting tour op dag 7.
Niet inbegrepen
- Lijnvlucht naar Bristol of Cardiff.
- Huurwagen.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Vandaag heeft u de kans om Cardiff te verkennen. Deze stad is gebouwd rond het kasteel
en beschikt over tal van indrukwekkende historische gebouwen om te bezoeken evenals
mooie parken en tuinen. U overnacht in de omgeving van Cardiff. Inbegrepen: Cardiff
Food Tasting Tour(4h) om 10h30. Een lokale gids neemt u op ontdekking doorheen de
stad. Onderweg maakt u tal van kleine stops om lokale specialiteiten te proeven.
Check out en u rijdt met uw huurwagen terug naar de luchthaven van Bristol of Cardiff.
Hier geeft u de wagen binnen en checkt u in voor uw vlucht.

www.imaginetravel.be

De stoomtreinen van Wales
8-daagse treinreis.

Dag 1

Brecon Beacons

Dag 2

Brecon Beacons

Aankomst in Bristol. U wordt opgewacht door de chauffeur die u naar het prachtige
Brecon Beacons brengt waar uw accommodatie voor de volgende twee nachten zal zijn.
U overnacht in de omgeving van Brecon Beacons.
Reis vandaag naar het Brecon Beacons National Park, stop bij Merthyr Tydfil, voor de
Brecon Mountain Railway. Deze smalspoor trein loopt door het park langs de volledige
lengte van het Pontsticill Reservoir, een groot reservoir in de beboste vallei van Taf
Fechan. Op deze rondrit kunt u verafgelegen punten van het park ervaren die niet met de
auto te bereiken zijn. U overnacht in de omgeving van Brecon Beacons.

Dag 3

Brecon Beacons - Snowdonia

Vandaag verlaat u de Brecon Beacons als u verder reist naar Noord-Wales. Bezoek de stad
Bala. Maak een ritje op de Bala Lake Railway langs het Bala Lake, of Llyn Tegid zoals het
heet in de Welshe taal. De prachtige smalspoorweg biedt een prachtig uitzicht op Llyn
Tegid en de omliggende bergen Arenig Fawr, Aran Benllyn en Aran Fawddwy. U overnacht in de omgeving van Snowdonia.

Dag 4

Snowdonia

Vandaag kunt u terecht in het leisteenstadje Blaenau Ffestiniog in het hart van het
Snowdonia National Park. Deze stad is één brok geschiedenis. Bezoek zeker ook de
Ffestioniog & Welsh Highland Railway, het oudste spoorwegbedrijf in de wereld die nog
altijd actief is. U overnacht in de omgeving van Snowdonia.

Dag 5

Snowdonia - Aberystwyth

Dag 6

Aberystwyth - Cardiff

Dag 7

Cardiff

Dag 8

Cardiff - Bristol

In de buurt heeft u de universiteitsstad Bangor, waar u het neoromaans Penrhyn Castle
en Bangor Cathedral kunt bezoeken. Ga verder naar het magische Mid-Wales en maak
een stop in het charmante dorp Portmierion, een verrassend kleurrijke plaats aan de kust
met een Mediterraan gevoel. U kunt de tijd nemen om van de fantastische tuinen te
genieten. Van hieruit reist u naar de oude hoofdstad van Wales, Machynlleth, waar u het
parlementshuis kan bezoeken. U overnacht in de omgeving van Aberystwyth.
Vandaag kunt u tijd doorbrengen in de bruisende stad Aberystwyth. De Vale of Rheidolstoomtrein vertrekt in het centrum van de stad en brengt u naar de Devil’s bridge (Duivels
brug), een mythische plek. De adembenemende watervallen hier zijn de moeite waard
om te bezoeken. Vanuit de trein zelf heeft u een onvergetelijk uitzicht op de Rheidol
vallei. Van hieruit reist u naar de hoofdstad van Wales, Cardiff. U overnacht in de omgeving
van Cardiff.

Praktisch

vanaf € 960

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Inbegrepen
- Privé transfer van/naar de luchthaven.
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in de door u gekozen formule.
- The Explore Wales Pass waarbij u 4 dagen kan reizen
met de trein in Wales (geen stoomtreinen).
Niet inbegrepen
- Lijnvlucht naar Bristol of Cardiff.
- De stoomtreinritten, wij kunnen deze voor u reserveren
aan een forfaitaire prijs van €175 pp (Bala Lake Railway,
Brecon Mountain Railway, Ffestiniog Railway,
Snowdon Mountain Railway en de Vale of Rheidol).
- Ticket voor de lokale bus, voor enkele kleine verplaatsingen
die niet met de trein gedaan kunnen worden.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Vandaag heeft u de kans om Cardiff te verkennen. Deze stad is gebouwd rond het kasteel
en beschikt over tal van indrukwekkende historische gebouwen om te bezoeken evenals
mooie parken en tuinen. U overnacht in de omgeving van Cardiff.
Check out en privé transfer naar de luchthaven van Bristol.
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Combinatie Noord Engeland
en Schotland
15-daagse fly&drive.

62

Dag 1

York

Dag 11 Pitlochry - Edinburgh

Dag 2

York

Dag 12 Edinburgh - Hexham

Dag 3

York - Windermere

Aankomst in Engeland. U bezichtigt de prachtige vestingstad York, waar u een bezoekje
kunt brengen aan York Minster (de op één na grootste Gotische kathedraal van Europa)
en de karakteristieke 14e eeuwse straat The Shambles. U overnacht in de omgeving van
York.
Een dag om van het prachtige en afwisselende Yorkshire Dales National Park te genieten
heuvels, dalen, riviertjes, bossen en prachtige vergezichten die worden afgewisseld met
pittoreske en typisch Engelse dorpjes! U overnacht in de omgeving van York.
Vandaag rijdt u naar het volgende National Park; het nog beroemdere Lake District, waar
u 2 nachten zult verblijven. U vindt hier zowel de hoogste bergen als de diepste meren
van Engeland en het landschap is spectaculair. Een prachtig gebied voor wandelingen,
auto- en fietstochten en om volop genieten van ‘the English countryside’. U overnacht in
de omgeving van Windermere.

Dag 4

Windermere

Extra dag om te genieten van alles wat het Lake District te bieden heeft; prachtige natuur,
kristalheldere meren en lieflijke Engelse dorpjes met gezellige tearooms en karakteristieke pubs. U overnacht in de omgeving van Windermere.

Dag 5

Windermere - Glasgow

Vanuit de Lakelands rijdt u naar Schotland en arriveert u in Glasgow. De rest van de dag
en avond kunt u gebruiken om deze bruisende stad te ontdekken. U kunt een museum
induiken, een wandeling maken langs de rivier Clyde en Glasgow Cathedral bezoeken.
U overnacht in de omgeving van Glasgow.

Dag 6

Glasgow - Fort William

U rijdt via de Trossachs, het schitterende natuurgebied in de zuidelijke Highlands, naar
Fort William. Deze landelijke route voert u langs Loch Lomond, de gletsjervallei Glen Coe
en de Ben Nevis, de hoogste berg van Schotland. U verblijft drie nachten in de omgeving
van Fort William. U overnacht in de omgeving van Fort William.

Dag 7

Fort William

Vandaag rijdt u de ‘Road to the Isles’. Hier maakt u een tocht over dit schitterende en
ongerepte eiland, vol met kliffen, bergen en meren. Op de terugweg kunt u het Eilean
Donan Castle bezoeken, welke één van de mooiste kastelen van Schotland is. U overnacht in de omgeving van Fort William.

Dag 8

Fort William

Via Loch Ness, waar u kunt kijken of u Nessie wel kunt vinden, gaat de route vandaag naar
Inverness, de hoofdstad van de Highlands. Via de pittoreske andere zijde van Loch Ness
rijdt u weer terug naar Fort William. U overnacht in de omgeving van Fort William.

Dag 9

Fort William - Pitlochry

Vanuit Fort William rijdt u naar Aviemore dat midden in de Cairngorms ligt. Deze bergrug
biedt de gelegenheid voor een wandeling door prachtige natuur of een tochtje met de
skilift naar de bergtoppen. Vanuit Aviemore rijdt u naar Pitlochry. U overnacht in de omgeving van Pitlochry.

Vanuit Pitlochry rijdt u naar Edinburgh, de hoofdstad van Schotland en een van de
mooiste steden van Europa. Het koninklijke yacht Royal Yacht Britannia, het imposante
Edinburgh Castle en de Royal Mile wachten op uw bezoek. U overnacht in de omgeving
van Edinburgh.
In de ochtend heeft u nog volop de tijd voor Edinburgh. Hierna rijdt u via de kust naar de
regio Northumberland met haar prachtige National Park en één van de mooiste kastelenroutes van Groot Brittannië (met meer dan 70 kastelen!). U overnacht in de omgeving
van Hexham.

Dag 13 Hexham

Vandaag kunt een route rijden langs Hadrians Wall. U start in Carlisle en toert langs de
(van origine) 117km lange, door de Romeinen gebouwde muur, waarbij u met name
rond het middenstuk dit imposante bouwwerk nog kunt bewandelen en bewonderen.
De tour eindigt in Newcastle, bekend vanwege haar naar verluid grootste winkelcentrum
ter wereld, maar ook om haar bijzondere historie en staaltjes fraaie oude architectuur.
U overnacht in de omgeving van Hexham.

Dag 14 Hexham - Thirsk

Vandaag rijden we naar het North York Moors National Park, het North York Moors
National Park is een groot gebied in het graafschap North Yorkshire, noord Engeland.
U vindt er heidevelden, heuvels, mooie valleien en ook prachtige kustgebieden met
wandelpaden. Aan zee kunt u het historische stadje Whitby bezoeken en ook pittoreske
dorpjes als Runswick Bay, Staithes en Robin Hood’s Bay. De fraaie Victoriaanse badplaats
Scarborough bevindt zich aan de rand van het park. In en even buiten het park zijn ook
historische bezienswaardigheden zoals Rievaulx Abbey, Castle Howard en de World of
James Herriot. U overnacht in de omgeving van Thirsk.

Dag 15 Thirsk

Geniet van uw laatste uren op Britse bodem, terugreis met het door u gekozen transportmiddel.

Praktisch

vanaf € 1.232

INDIVIDUELE RONDREIS

MET EIGEN WAGEN
15 dagen/14 nachten - Prijs per persoon
Inbegrepen
- 14 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt:
- The Crescent Guest House in York.
- The Fairfield House & Gardens in Wintermere.
- The Knight’s Rest Guest House in Glasgow.
- The Braeburn Guest house in Fort William.
- The Derrybeg Guest House in Pitlochry.
- The Invertruin B&B in Edinburgh.
- The Rye Hill Farm in Hexham.
- The Cundall Lodge Farm in Thirsk.
- Een National Trust Pass om bezoeken te doen.
- Een Historic Scotland Explorer Pass om bezoeken te doen
in Schotland.
Niet inbegrepen
- Transport (contacteer ons voor een offerte
met de nachtferry naar het Verenigd Koninkrijk).
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Dag 10 Pitlochry

Vandaag kunt u Balmoral Castle bezoeken, het kasteel waar de Queen Mom opgroeide
en wellicht het mooiste kasteel van Schotland, een tocht door de prachtige omgeving
van Pitlochry maken of Perth en Dundee bezoeken, waar u zich kunt verdiepen in de
geschiedenis van deze steden. U overnacht in de omgeving van Pitlochry.

www.imaginetravel.be
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Ontdekking
van Noord
Engeland
7-daagse fly&drive.

Dag 1

Ripon

Aankomst in Engeland. U bezichtigt de prachtige vestingstad York en rijdt naar uw
accommodatie in de buurt van het Yorkshire Dales National Park. U overnacht in de
omgeving van Ripon. Inbegrepen National Trust Pass zodat u tal van bezoeken kan
maken.

Praktisch

vanaf € 584

INDIVIDUELE RONDREIS

7 dagen/6 nachten - Prijs per persoon

Dag 2

Ripon

Inbegrepen
- 6 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt:
- St. Georges Court B&B in Ripon.
- The Fairfield House & Gardens in Windermere.
- The Phaesant Inn in Kielder Water.
- Een National Trust Pass om bezoeken te doen.

Dag 3

Bradford - Windermere

Niet inbegrepen
- Transport (voor deze reis kunt u vliegen en reizen
met een huurwagen of kunt u met eigen wagen reizen.
Contacteer ons voor een offerte.).
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Vandaag heeft u een hele dag om van het prachtige en afwisselende Yorkshire Dales
National Park te genieten heuvels, dalen, riviertjes, bossen en prachtige vergezichten die
worden afgewisseld met pittoreske en typisch Engelse dorpjes! U overnacht in de omgeving van Ripon.
Vandaag reist u af naar het volgende National Park; het beroemde Lake District National
Park, waar u 2 nachten zult verblijven. U vindt hier zowel de hoogste bergen als de diepste meren van Engeland en het landschap is spectaculair. Vergaap u aan de prachtige
natuur tijdens een wandeling of fietstocht en bezoek de vele lieflijke dorpjes die genesteld zijn in de valleien. U overnacht in de omgeving van Windermere.

Dag 4

Windermere

Dag 5

Windermere - Kielder Water

Dag 6

Kielder Water

Dag 7

Kielder Water

Extra dag om te genieten van alles wat het Lake District heeft te bieden; prachtige natuur,
kristalheldere meren en lieflijke Engelse dorpjes met gezellige tearooms en karakteristieke pubs. U overnacht in de omgeving van Windermere.

Imagine more
- Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is.
Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst,
passen wij dit met plezier voor u aan.

Vandaag volgt u Hadrian’s Wall (Muur van Hadrianus) en toert u langs deze 117 km lange muur, gebouwd door de Romeinen in de 2e eeuw. U reist van het westelijk gelegen
Carlisle in oostelijke richting naar de kustplaats Newcastle, waarbij u met name rond
het middenstuk dit imposante bouwwerk nog kunt bewandelen en bewonderen. Een
bezoek aan Carlisle is gezien de geschiedenis van het stadje ook zeker een aanrader.
U overnacht in de omgeving van Kielder Water.
Vandaag een dag voor de regio Northumberland met haar prachtige National Park en
één van de mooiste kastelenroutes van Groot-Brittannië (met meer dan 70 kastelen)! Ook
kunt u een bezoek brengen aan de stad Newcastle, bekend vanwege haar naar verluid
grootste winkelcentrum ter wereld, maar ook om haar bijzondere historie en staaltjes
fraaie oude architectuur. U overnacht in de omgeving van Kielder Water.
Geniet van nog wat vrije tijd en keer huiswaarts met het door u gekozen transportmiddel.
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Dag 3

Edinburgh - Rosslyn - Scottish Borders - Edinburgh (100 km)

Dag 4

Edinburgh - Perth - Glamis - Aberdeen (200 km)

Dag 5

Aberdeen - Speyside - Inverness (232 km)

Dag 6

Inverness - Loch Ness - Fort William (101km)

Ontbijt en vertrek op ontdekking in de omgeving van Edinburgh. Op slechts 25 minuten van Edinburgh bevindt zich Rosslyn Chapel uit de 15de eeuw. Dit is de plaats waar
volgens sommige de Heilige Graal zou verborgen zijn. Vertrek naar Peebles. In de namiddag kunt u het oudste huis van Schotland bezoeken: Traquair House uit 1107 met zijn
romantische sfeer. Dit was het voormalige jachthuis van de Schotse koningen en ook de
plaats waar Mary, Queen of Scots verbleef in 1566. Terugkeer naar Edinburgh voor uw
overnachting.
In de ochtend rijdt u naar Perth, een Romeinse nederzetting gesticht in de 1ste eeuw
aan de oevers van de rivier de Tay. Het compact centrum wordt gekenmerkt door mooie
winkels en gezellige cafés met terrasjes. Bezoek aan Scone Palace, een weelderig ingericht landhuis uit de 9de eeuw en de plaats waar de Schotse koningen zich lieten kronen.
In de namiddag, vertrek naar Glamis voor een bezoek aan het gelijknamig kasteel. Het is
eigenlijk een middeleeuwse donjon dat uitgegroeid is tot een paleis met een fraai park.
Verder naar Aberdeen voor uw overnachting in hotel Macdonald Norwood Hall 3* of
Thainstone House 3*charme.
Na het ontbijt rijdt u richting het Westen verder naar Speyside. Deze regio is gekend als
bakermat van de whiskyproductie. Voordat u begint met het whiskyproeven, stopt u best
even aan de kathedraal in Elgin uit 1506, een gebouw dat 100 jaar lang ongebruikt bleef.
In de namiddag kunt u de Glenfiddich distillery in Dufftown (1886) bezoeken. Daarna
verder naar uw hotel in Inverness. Overnachting in Glen Mhor 3* of Tulloch Castle (Dingwall)3*charme.

Schetsen
van Schotland
9-daagse fly & drive door de Schotse Highlands.

Dag 1

Brussel - Edinburgh (20 km)

Dag 2

Edinburgh

Rechtstreekse lijnvlucht met SN Brussels Airlines naar Edinburgh. Bij aankomst overhandiging van de huurwagen. Begin uw Schotland ervaring met een bezoek aan Edinburgh,
de stad met twee gezichten. De Oude Stad met zijn kleine straatjes en enge huizen en de
Nieuwe Stad die dateert uit 1800 met zijn elegante gebouwen in Georgische stijl. Checkin in uw hotel Edinburgh Braid Hills 3* of Apex Waterloo 4*charme voor de overnachting.
Ontbijt en vertrek op ontdekking van de hoofdstad van Schotland. De meest gekende
bezienswaardigheden zijn Het Kasteel, het Royal Britannia Yacht en Holyrood palace.
Terugkeer naar uw hotel voor de overnachting.

Vandaag gaan we het mysterie van Loch Ness en zijn befaamde monster ophelderen.
Op de oevers van Loch Ness bevindt zich het grootste kasteel van Schotland en het is
een uitstekende plaats om de diepe wateren van Loch Ness te bewonderen. Dit kasteel
dateert uit de 14de eeuw en werd in 1692 door de Jacobieten verwoest. In de namiddag kunt u 1u. genieten van een cruise op het meer van Loch Ness (vertrek vanuit Fort
Augustus). Verder naar Fort William via de Weg van de Ijlanden, ook bekend als de mooiste weg van Schotland en om de bekende Jacobite stoomtrein (Harry Potter). Overnachting in Nevis Bank Inn 3* of The Ballaculish hotel 3*charme.

Dag 7

Fort William - Glen Coe - Loch Lomond (123 km)

Dag 8

Loch Lomond - Glasgow (60 km)

Ontbijt en verder richting Zuiden naar Glen Coe, de plaats van het bloedbad in 1692 toen
Wilhelm van Oranje Schotland probeerde te veroveren. Richting Zuiden naar Rannoch
Moor in Crianlarach. In de namiddag rijdt u terug langs de grootste Loch van Schotland,
Loch Lomond. Hier kunt u genieten van een 1u. durende cruise. Overnachting in Buchanan Arms Drymen 3* of Airth castle (Stirlingshire) 3* charme.
Rit naar Glasgow om deze architectuurstad te ontdekken. Glasgow is een grote stad
bekend om zijn industrie en handel. In de 6de eeuw importeerde bisschop Mungo de
kerstening in deze stad. U kunt de kathedraal, the Burrell Collection en het Museum van
Moderne Kunst bezoeken. In de namiddag is een bezoek aan het Glasgow Science Centre en het St. Mungo’s museum zeker de moeite waard. Overnachting in Marks hotel
Glasgow 4* of The Trossachs Forest Hills 4* charme.

Dag 9

Glasgow - Edinburgh - Brussel (75 km)

Ontbijt en rit naar de luchthaven van Edinburgh. Inleveren van de huurwagen en checkin voor uw retourvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 1.295

INDIVIDUELE REIS FLY & DRIVE

9 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen

Inbegrepen
- Rechtstreeks vluchten met Brussels Airlines in L-klasse.
- De vermelde accommodatie of gelijkwaardig
(kamer+ontbijt).
- Ophalen en inleveren van de huurwagen op de luchthaven.
- Op basis van 2 deelnemers: Opel Astra of VW Golf
of gelijkaardig.
- Op basis van 4 deelnemers: Opel Insigna of Ford Mondeo
of gelijkwaardig.
- Huurwagen met onbeperkt aantal kilometers
en CDW-verzekering.
- Roadbook.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven: dranken en maaltijden.
- Brandstof voor de huurwagen.
- De excursies.
- Reis- en/of annuleringsverzekering.
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
Imagine More
- Dit programma is een insteek van wat mogelijk is. Indien
u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen
wij dit met plezier voor u aan.
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Dag 5

Perthshire - Pitlochry - Inverness (+/- 180km)

Dag 6

Inverness

Dag 7

Inverness - Glencoe (+/-130 km)

Dag 8

Glencoe

Dag 9

Glencoe - Loch Lomond - Trossachs (130km)

Rit naar Inverness, de hoofdstad van de Hooglanden. Onderweg, stop in Aviemore en
bezoek aan het Cairngorm Nationaal Park, een zeer belangrijk wildreservaat. Een kabelspoor brengt u langs de flank van de Cairn Gorm naar het hoogste winkel- en restaurantcomplex van Groot-Brittanië. Een van de grootste trekpleisters van dit park is de roedel
grijze wolven die u kunt observeren vanuit de auto of te voet. Verder naar Inverness voor
de overnachting in uw hotel.
Mogelijkheid tot een optionele bootsafari vanuit Cromarty. Tijdens deze excursie ontdekt
u het wildleven in Moray Firth (2u.). Met wat geluk kunt u dolfijnen, bruinvissen, zeehonden en een dwergvinvis spotten. Terugkeer naar uw hotel voor de overnachting.

Scotland4kids
11-daagse fly & drive avontuur en natuur in de Schotse Hooglanden.

Dag 1

Brussel - Edinburgh

Dag 2

Edinburgh

Rechtstreekse lijnvlucht met SN Brussels Airlines naar Edinburgh. Bij aankomst overhandiging van de huurwagen. Rit naar uw hotel voor de overnachting.
Begin uw Schotland ervaring met een bezoek aan Edinburgh, de stad met twee gezichten. De Oude Stad met zijn kleine straatjes en enge huizen en de Nieuwe Stad die dateert
uit 1800 met zijn elegante gebouwen in Georgische stijl. De meest gekende bezienswaardigheden zijn Het Kasteel, het Royal Britannia Yacht en Holyrood palace.
Optioneel: ontmoeting met roofvogels in de valkerij van het kasteel Dalhousie.

Dag 3

Edinburgh - St.Andrews - Perthshire (+/- 65km)

Ontbijt en vertrek naar Perthshire. Onderweg, ontdekking van het pittoreske St.-Andrews
gelegen aan zee met zijn middeleeuws stadscentrum en schilderachtig kasteel. In de
omgeving kunt u het Schotse nucleaire commandocentrum, gevestigd in een 40m diepe
bunker tussen St. Andrews en Anstruther, bezoeken. Verder rit naar Perth, een Romeinse
nederzetting gesticht in de 1ste eeuw aan de oevers van de rivier de Tay. Installatie in uw
hotel en overnachting.

Dag 4

Perthshire

Ontbijt. Vandaag kunt u optioneel per 4x4 een bergsafari maken (duur: 2u.30min.). Met
uw ranger uitgedost in de traditionele kilt ontdekt u de natuur, de cultuur, de geschiedenis en het adembenemende landschap van de Schotse Hooglanden langsheen ongerepte wegen. Met een beetje geluk kunt u het beroemde Edelhert, de nationale jachtvogel
de Schotse Sneeuwhoen, de Sneeuwhaas of de Steenarend spotten. Onderweg stop in
een traditionele berghut met thee, koffie, Kenmore Shortbread en een glaasje whisky
met prachtige uitzichten op de bergtoppen. Terugkeer naar uw hotel en overnachting.
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Ontbijt en stop aan het bezoekerscentrum van Culloden. Culloden is een veengebied
op een winderige hoogte en decor van de laatste veldslag die op Schotse bodem werd
uitgevochten. De opening van het bezoekerscentrum eind 2007 veranderde het slagveld
in een niet te missen bezienswaardigheid. U gaat op een interactieve reis door de veldslag, u ontmoet Schotse en Engelse strijders en gaat daarna uitgerust met een audiogids
zelf op het slagveld. Verder naar het mysterieuze Loch Ness met zijn befaamd monster.
Op de oevers van Loch Ness bevindt zich het Urquhart kasteel en het is een uitstekende
plaats om de diepe wateren van Loch Ness te bewonderen. Dit kasteel dateert uit de
14de eeuw en werd in 1692 door de Jacobieten verwoest. U kunt optioneel 1u. genieten
van een cruise op het meer van Loch Ness (vertrek vanuit Fort Augustus).Rit naar Glencoe
met stop onderweg aan Fort William. Aankomst in uw hotel, onthaal en overnachting.
Ontbijt en optionele uitstap met de stoomtrein van Harry Potter. Vertrek uit Fort William
naar Mallaig en terug. Tijdens deze treinrit zal u spectaculaire panoramische uitzichten
zien met de hoogste berg van Schotland Ben Nevis, de viaduct van Glenfinnan (gekend
uit Harry Potter), het dorpje Arisaig en als eindstation het vissersdorp Mallaig. Terugkeer
per stoomtrein naar Fort william. Overnachting in uw hotel te Glencoe.
Ontbijt en rit naar het natuurgebied van de Trossachs. Installatie in uw hotel en overnachting.

Dag 10 Trossachs

Ontbijt en verkenning van het natuurgebied. Er is een waaier aan activiteiten zoals
wandelingen, kanoën, fietstochten, boottochten,... Meer info op pagina 60. Overnachting
in uw hotel.

Dag 11 Trossachs - Edinburgh - Brussel (+/- 100 km)

Ontbijt en rit naar de luchthaven van Edinburgh. Eventueel kunt u nog even stoppen in
Glasgow. Inleveren van de huurwagen en check-in voor uw retourvlucht naar Brussel.

Imagine More:

We stellen u een excursiepakket voor dat u tijdens dit programma kunt uitvoeren. Uiteraard kunt u dit steeds aanpassen naar uw wensen. Meer info bij uw reisagent.

WWW.IMAGINE4KIDS.BE

Highlands & Islands
10-daagse fly & drive door de Highlands en Islands.
Dag 1

Brussel - Edinburgh - Loch Lomond (+/-120km)

Vlucht naar Edinburgh. Bij aankomst, overhandiging van de huurwagen. Rit naar uw hotel
gelegen in het Loch Lomond Nationaal park. Overnachting.

Dag 2

Loch Lomond

Ontdekking van het gebied van Loch Lomond, het grootste zoetwatermeer van
Groot-Brittannië. Vanuit het pittoreske 19de eeuwse Luss kunt u boottochten maken
naar de kleine eilandjes gelegen in het meer. Ook Tarbet is een goed vertrekpunt voor
boottochten. Er zijn ook verschillende wandelmogelijkheden, kanotochten, mountainbiketochten,... Terugkeer naar het hotel voor de overnachting.

Dag 3

Loch Lomond - Oban (+/-110km)

Rit langs Loch Fyne naar het kasteel Inveraray. Dit kasteel is eigendom van de Campbell
clan, de meest invloedrijke clan van Schotland. Verder rit naar de gezellige havenstad
Oban. Vanaf de McCaig’s toren heeft u een prachtige uitzicht op Oban. Bezoek aan de
Oban whiskydestilleerderij is mogelijk. ’s Avonds kunt u proeven van verse lokale producten in de vele goede visrestaurants in de haven! Overnachting in Oban.

Dag 4

Oban: Iona, Mull & Staffa

Oban is de ideale uitvalsbasis voor een dagexcursie naar De Hebriden eilanden Iona, Mull
& Staffa. Vertrek in de haven van Oban met de ferry naar Mull. Met wat geluk kunt u
onderweg dolfijnen, walvissen of een reuzenhaai spotten! Daarna busrit naar de andere
kant van het eiland waar u overstapt in een kleinere boot richting het eiland Iona. Op
het eiland bezoek aan de beroemde abdij, een belangrijk Middeleeuws bedevaartsoord
waar Schotse Koningen begraven werden. Vanaf Iona vertrekken kleine boten richting
het eiland Staffa waar u Fingal’s Cave bezoekt. Deze zeegrot is volledig bekleed met basaltzuilen. Op het andere deel van het eiland nestelen papegaaiduikers, alken en zeekoeten. Terwijl u uitrust in het gras, landen papegaaiduikers vlak naast u! Terugkeer naar Mull
per boot en daarna busrit naar de haven Craignur voor de oversteek per ferry terug naar
Oban. Overnachting in Oban.

Dag 5

Oban - Fort William (70km)

Vertrek richting het gebied van Fort William, een gezellig bergstadje. Van hieruit zijn er
verschillende wandelmogelijkheden met onder andere de wandeling op de Ben Nevis en
voor de wat minder geoefende wandelaar een wandeling naar de waterval van An Steall.
Het is ook de plaats waar de beroemde stoomtrein “The Jacobite” vertrekt. Overnachting

in de buurt van Fort William.

Dag 6

Fort William - Mallaig - Skye

Dag 7

Skye

Dag 8

Skye - Loch Ness - Inverness (+/-200km)

Dag 9

Inverness - Pitlochry (+/-140km)

Vertrek naar Skye via de mooiste panoramische weg van Schotland. Via Loch Eil naar het
Glenfinnan Monument, het kustdorpje Arisaig naar het havenplaatsje Mallaig. Indien u
via de kustweg gaat, zult u prachtige witte zandstranden zien. Vanuit Mallaig oversteek
naar Skye met onderweg prachtige vergezichten. Overnachting op Skye.
Verkenning van het eiland Skye met zijn schiereilanden en vele wandelmogelijkheden in
onder andere de Cuillin Hills, de Old Man of the Storr en Quiraing. Vanuit Uig kunt u ook
een dagexcursie naar De Buiten-Hebriden Barra, Uist, Harris en Lewis maken. Een bezoek
aan de Talisker whiskydestilleerderij, het kasteel van Dunvegan en het pittoreske havenstandje Portree zijn ook een aanrader. Overnachting op Skye.
U verlaat Skye via de brug die het eiland met het vasteland verbindt. Via Kyle of Lochalsh
stop aan het schilderachtige kasteel van Eilean Donan en verder naar Loch Ness. U kunt
een stop maken aan Urquhart castle of een boottocht maken vanuit Fort August. Verder
naar Inverness, hoofdstad van de Highlands. Overnachting in de omgeving van Inverness.
In de ochtend optioneel bezoek aan het bezoekerscentrum van Culloden. Rit naar Pitlochry via Aviemore. Bezoek aan het Cairngorm Nationaal Park, een zeer belangrijk wildreservaat. Er zijn verschillend wandelmogelijkheden in de omgeving. Verder naar het
pittoreske stadje Pitlochry voor de overnachting.

Dag 10 Pitlochry - Edinburgh - Brussel

Rit naar de luchthaven van Edinburgh en inleveren van de huurwagen. Terugvlucht naar
Brussel.

Imagine More:

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.
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Dag 4

Kyle of Lochalsh - Ullapool (+/- 140 km)

Dag 5

Ullapool - Thurso (+/-200 km)

Dag 6

Thurso - Skara Brae - Thurso

Dag 7

Thurso - Inverness (+/- 180km)

Dag 8

Inverness - Loch Ness - Inverness (+/- 70 km)

Dag 9

Inverness - Speyside - Aberdeen (+/- 210 km)

Rit langs de prachtige Westkust, richting Ullapool. Onderweg mogelijkheden voor stops
in enkele dorpjes zoals bv. Plockton en de tuin van Inverewe. Aankomst in de bruisende
havenstad Ullapool voor de overnachting.
Rit van Ullapool naar Thurso langs één van de meest indrukwekkende kustlijnen van
Groot-Brittannië. Stop in Durness met de John Lennon Memorial Garden en in Bettyhill.
Een wandeling langs één van de vele zandstranden in het noorden is zeker een aanrader.
Overnachting in de omgeving van Thurso.
Oversteek per ferry vanuit Scrabster of Gills Bay naar de Orkney eilanden. Bezoek aan het
5000 jaar oude dorp Skara Brae, de stenen cirkel (Ring of Brodgar) en het stadje Kirkwall
met zijn vele winkeltjes met lokale producten. Rit dwars door de Churchill Barriers en
fotostop aan een Italiaanse kapel. Terugkeer naar het vasteland per ferry. Overnachting in
de omgeving van Thurso.
Rit naar de hoofdstad van de Highlands, Inverness. Onderweg stop aan het sprookjesachtige kasteel van Dunrobin aan de oostkust, met zijn Victoriaans museum en valkerij in de
tuinen van het kasteel. Overnachting in Inverness.

Het onbekende noorden
12-daage fly & drive door Schotland, inclusief bezoek aan de Orkney eilanden.

Dag 1

Brussel - Edinburgh - Glasgow (+/- 90km)

Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Edinburgh. Bij aankomst, pick-up van de huurwagen en vertrek richting Glasgow. Check-in in het hotel en verkenning van de stad.
Hop-on/hop-off bus is inbegrepen.

Dag 2

Glasgow - Fort William (+/- 175km)

Ontbijt. Eventueel nog bezoek aan Glasgow en daarna rit naar Fort William. Onderweg
mogelijkheid tot een cruise op Loch Lomond of stop aan het pittoreske dorpje Luss,
gelegen aan het meer. Rit naar het noorden via Rannoch Moor. Fotostop aan Glencoe en
daarna verder naar Fort William voor de overnachting.

Dag 3

Fort William - Skye - Kyle of Lochalsh (+/- 250km)

Rit langs één van de mooiste wegen van Schotland. Stop aan het Glenfinnan monument
met zicht op de beroemde brug, gebruikt in de Harry Potter films. Oversteek per ferry
van Mallaig naar Armadale. Ontdekking van het eiland Skye met de kleurrijke havenstad
Portree. Terugkeer naar het vasteland via de brug. Onderweg naar uw hotel, stop aan het
meest gefotografeerde kasteel van Schotland Eilean Donan. Overnachting in de omgeving van Kyle of Lochalsh.
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Vandaag ontdekking van de omgeving van Loch Ness en Inverness. Bezoek aan het
kasteel van Urquhart, gelegen aan de oevers van Loch Ness. Ga op zoek naar Nessie
tijdens een optionele cruise op het meer van Loch Ness. Bezoek aan de Clava Cairns, het
Culloden slagveld en de verschillende kastelen in de omgeving zoals Brodie en Cawdor.
Overnachting in de omgeving van Inverness.
Rit naar de omgeving van Speyside, beroemd voor zijn whisky distilleerderijen. Bezoek
aan één van deze distilleerderijen of bezoek aan de Speyside Cooperage waar ze de
houten whisky vaten maken. Verder naar Aberdeen voor de overnachting.

Dag 10 Aberdeen - Fife - Edinburgh (+/-200km)

Vandaag vertrek naar het zuiden richting Edinburgh. Onderweg optionele stop aan
Glamis Castle en het nieuwe V&A museum in Dundee voordat u de Tay brug oversteekt
naar het koninkrijk Fife. Voor Golfliefhebbers is St. Andrews een aanrader met zijn golfterreinen, oude kathedraal en koninklijke connecties. Overnachting in Edinburgh.

Dag 11 Edinburgh

Bezoek aan Edinburgh, de stad met twee gezichten. De Oude Stad met zijn kleine straatjes en enge huizen en de Nieuwe Stad die dateert uit 1800 met zijn elegante gebouwen
in Georgische stijl. Overnachting in Edinburgh.

Dag 12 Edinburgh - Brussel

Rit naar de luchthaven en indienen van de huurwagen. Rechtstreekse terugvlucht naar
Brussel.

Imagine More:

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Praktisch

vanaf € 7.110

INDIVIDUEEL VERTREK

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon - Minimum 2 personen
Supplement single
- Aan boord van de Royal Scotsman is er geen toeslag voor
single-couchettes. Afhankelijk van het aantal deelnemers
waaruit het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent
uw reisagent graag uw juiste prijs.

The Royal Scotsman
7-daagse memorabele luxereis doorheen de Schotse Hooglanden aan boord van de Royal Scotsman,
ongetwijfeld één van de meest luxueuze treinen ter wereld.
Dag 1

Brussel - Edinburgh

Dag 2

Edinburgh

Dag 3

Edinburgh - Keith

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Edinburgh. VIP-transfer naar het legendarische 5*-luxehotel “Balmoral”, gelegen in het hart van de stad. Overnachting.
Ontbijt. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de stad of voor shopping in Princess
Street. Overnachting.
Ontbijt. Vrije tijd en check-out. De kruiers van het hotel brengen uw bagage naar het
station. Ontmoeting met uw gastheer en het personeel van de Royal Scotsman in de 1ste
klasse lounge GNER. Rond 13u45 spoort De Royal Scotsman noordwaarts richting Keith.
Tijdens de treinrit door het oude koninkrijk van Fife passeert u de prachtige “Forth Railway
Bridge” terwijl u van de Afternoon Tea geniet. Na het passeren van de stadjes Arboath,
Montrose en Aberdeen komt de trein aan te Keith, waar u geniet van een informeel diner.
Entertainment in de observatiewagon. Overnachting aan boord.

Dag 4

Keith - Kyle of Lochalsh

Tijdens het ontbijt spoort de trein westwaarts, langs Moray Firth richting Inverness, de
hoofdstad van de Schotse Hooglanden. Middagmaal aan boord terwijl de Royal Scotsman richting Kyle of Lochalsh spoort over één van de mooiste treintrajecten van het
Verenigd Koninkrijk. Nadat u de prachtige oevers van het Loch Carron gepasseerd bent,
krijgt u de kans om het charmante stadje Plockton te verkennen, een boottochtje te
maken en het natuurschoon te bewonderen of te genieten van een whisky in het
Plockton Hotel. Alternatief: bezoek aan het Eilean Donan Castle of Cawdor Castle. De trein
houdt halte te Kyle of Lochalsh, vanwaar u een prachtig panoramazicht hebt op het Isle of
Skye. Formeel diner, entertainment in de observatiewagon en overnachting aan boord.

Dag 5

Kyle of Lochalsh - Boat of Garten

Dag 6

Boat of Garten - Perth - Dundee

Ontbijt. De Royal Scotsman gaat vandaag richting Dingwall, langs de Beauly Firth, over
het Caledonian Canal, gelegen ten noorden van Loch Ness naar Inverness. Bezoek aan
de distilleerderij van Glen Ord te Garve. Vervolgens gaat de reis zuidwaarts verder naar
Carrbridge voor een bezoek aan Ballindalloch Castle, één van de meest indrukwekkende
Schotse kastelen met romantische tuinen. Tijd voor een partijtje golf. Daarna rijdt u verder tot in Boat of Garten. Informeel diner aan boord. De gekende Highlander Ray Owens
vervoegt de groep en geeft een historische lezing over de streek. Overnachting aan
boord.
Ontbijt. Excursie per bus naar Rothiemurchus Estate, een historisch erfgoed te midden
de Schotse wilde natuurpracht. Mogelijkheid tot kleiduifschieten, vissen of een begeleide wandeling. Terugkeer naar de trein, die ondertussen in Kingussie aangekomen is.
Middagmaal aan boord, terwijl de trein zuidwaarts naar Dunkeld spoort voor een bezoek
aan het legendarische “Glamis Castle”. Treinrit richting Dundee. Formeel diner en overnachting aan boord te Dundee.

Dag 7

Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht van en naar
Edinburgh in economy klasse, ruimbagage incl.
- 2 nachten in BB in het 5*-hotel Balmoral op basis
van een dubbel Classic kamer.
- 4 nachten aan boord van de Royal Scotsman
in een 2 persoonscoupé in volpension.
- VIP-transfers van en naar de luchthaven in Edinburgh.
- Alle dranken aan boord.
- Alle excursies en bezoeken zoals vermeld met Engelstalige
gidsen.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Maaltijden te Edinburgh.
- Kruierservice van en naar het station.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Rails & Rivers
T R A V E L

Dundee - Edinburgh - Brussel

Ontbijt. Vertrek in de morgen richting Edinburgh door het koninkrijk van Fife. Aankomst
te Edinburgh rond 9u45. Kruierservice naar hotel Balmoral, waar u uw bagage kan
achterlaten en een laatste bezoek kunt brengen aan de stad. VIP-transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Brussel.
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De charme
van 3 eilanden
15- daagse rondreis doorheen de Kanaaleilanden.
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Tijdens deze 15-daagse reis maakt u kennis met alle facetten van de Kanaaleilanden. In dit
programma start u uw reis in een rustige landelijke omgeving en reist u langzaam maar
zeker naar de gezellige levendigheid van de stad.
De reis begint met verblijf aan de zuidkust van Guernsey met magnifieke vergezichten
en schitterende kustlijnen. Vervolgens reist u naar het kleine eiland Sark. Als we Guernsey
beschouwen als pittoresk, dan mogen we Sark zeker beschouwen als de overtreffende
trap van pittoresk. Dat zult u onmiddellijk ervaren wanneer u voet op het eiland zet. In het
voor- en naseizoen zult u betoverd zijn door de schoonheid van de natuur en de stilte.
In het hoogseizoen zult u allereerst een ongewone ‘drukte’ ervaren. Een bedrijvigheid die
wordt veroorzaakt door mensen die druk in de weer zijn, want auto’s zijn er niet op Sark.
Dat geeft uw verblijf wel een bijzonder tintje.
Na uw vertrek uit Sark verblijft u enkele dagen in St. Peter Port, de hoofdstad van Guernsey. Een klein stadje met een sfeervol en deels autovrije centrum. Het is de meest populaire en levendige plaats op het eiland met volop uitgaansgelegenheden. Het laatste deel
van uw reis is in Jersey. In Jersey heerst een mondiale sfeer. Het is een veelzijdig eiland
met indrukwekkende kusten en de hoofdstad St. Helier ademt grootsteedse allure.

Dag 1

Rotterdam - Guernsey (vertrek op zondag)

minuten loopafstand van Hotel Best Western Moores Central. In de haven in Jersey wacht
onze lokale vertegenwoordiger u op voor de transfer naar Hotel The Inn, een uiterst
comfortabel stadshotel met design uitstraling en een uitstekend restaurant. U verblijft
hier 5 nachten op basis van logies/Engels ontbijt. U bekomt bij aankomst een £ 20 dinervoucher per persoon, te besteden in het hotelrestaurant. Jersey ligt aan uw voeten en u
kunt zelf bepalen wat u van het mooie eiland wilt zien. Vanaf het busstation in St. Helier
vertrekken de bussen naar alle delen van het eiland. Maar u kunt ook een auto of een fiets
huren, als u wilt. U verblijft in hotel The Inn.

Dag 11-14 Jersey

Ontdekt op eigen kracht Jersey en geniet met volle teugen van dit prachtige eiland.

Dag 15 Jersey - Rotterdam

U wordt in uw hotel opgehaald voor uw transfer naar de luchthaven. U vliegt vanuit
Jersey terug naar Rotterdam.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

U vliegt rechtstreeks vanaf Rotterdam naar Guernsey en wordt door onze lokale vertegenwoordiger opgewacht bij aankomst te Guernsey. Transfer naar Hotel La Barbarie,
een sfeervol rustiek hotel met uitstekend restaurant, gelegen in een landelijke omgeving.
U verblijft hier 4 nachten op basis van logies/Engels ontbijt. Op de eerste avond krijgt u
een welkomstdiner aangeboden (exclusief drankjes). U verblijft in hotel La Barbarie te
Guernsey.

Dag 2-4 Guernsey

Ontdekking van Guernsey op eigen tempo en ritme. U verblijft in hotel La Barbarie te
Guernsey.

Dag 5

Guernsey - Sark

Dag 6

Sark

Dag 7

Sark - Guernsey

Uw transfer van het hotel naar de haven is geregeld en de boottickets ontvangt u ter
plaatse. Na aankomst in de kleine haven van Sark, wordt u per tractor opgehaald en
naar Hotel Stocks gebracht. U verblijft 2 nachten op basis van logies/Engels ontbijt in
dit prachtige gastvrije hotel. U krijgt voor 2 dagen een huurfiets ter beschikking om het
eiland op uw eigen tempo te verkennen. U zult ontdekken dat Sark een wereld op zich is
waar de tijd lijkt stilgestaan te hebben. U verblijft in hotel Stocks.
Ontdek Sark op eigen tempo. U verblijft in hotel Stocks.
Vandaag vaart u weer terug naar Guernsey om 3 nachten te verblijven in Hotel Best
Western Moores Central in St. Peter Port. Het hotel bevindt zich direct aan de haven. Een
transfer naar het hotel is daarom niet inbegrepen. U loopt in ca. 5 minuten naar het hotel.
U verblijft hier op basis van logies/Engels ontbijt. Als u zin heeft om het kleinste eiland
Herm te bezoeken, biedt dit hotel de ideale basis. De boot naar Herm vertrekt vanaf de
overkant van het hotel. U verblijft in hotel Best Western Moores.

Dag 8-9 Guernsey

Ontdekking van Guernsey op eigen tempo en volgens eigen invulling. U verblijft in hotel
Best Western Moores.

Dag 10 Guernsey - Jersey

Vandaag vertrekt u per Condor Ferries naar Jersey. De terminal bevindt zich op ca. 10
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Ontdekking
van de Kanaaleilanden per fiets
8-daagse fly&bike.

Dag 1

Guernsey (vertrek op zondag)*

U vliegt rechtstreeks vanaf Rotterdam naar Guernsey en wordt door onze lokale vertegenwoordiger opgewacht bij aankomst te Guernsey, u wordt naar uw hotel gebracht.
U overnacht in Guernsey.

Dag 2-3 Guernsey

Ontdek de pracht en het groen van Guernsey per fiets. Er zijn heel wat kleine gezellige
wegen die over het hele eiland lopen en waar je mag rijden met een maximale snelheid
van 24 km per uur (= 15 mph). Fietsers, voetgangers en paardrijders hebben hier voorrang. Maak een fietstocht langs de noordelijke kust van Guernsey en ontdek mooie zichten op de kustlijn en mooie smalle paden. Rij zeker naar Jerbourg en de kliffen die je er
aantreft, gelegen in het zuiden van het eiland en met zicht op de andere Kanaaleilanden
en Frankrijk. U overnacht in Guernsey.

Dag 4

Sark

Sark is met zijn 35,5 km lange kustlijn het smalste van de vier hoofdeilanden, echter wel
historisch interessant en middeleeuws charmant. Omdat er op Sark geen gemotoriseerd
vervoer is, uitgezonderd enkele tractoren, is de fiets natuurlijk het uitgelezen transportmiddel om dit eiland te ontdekken. Breng zeker een bezoek aan “La Seigneurie Gardens,
één van de meest populaire bezienswaardigheden van Sark. Rij ook naar het zuiden van
het eiland, naar Little Sark (klein Sark) en geniet van spectaculaire zichten vanop de landengte “La Coupée”. Overtocht naar Sark en terug is per ferry. U overnacht in Guernsey.

Dag 5

Jersey heeft een ruim aanbod aan gevarieerde fietsroutes, waaruit u kunt kiezen, om het
eiland te ontdekken. Ze verschillen allen in lengte en moeilijkheidsgraad. Zo is er bijvoorbeeld de route van de spoorlijn (Railway walk), die u vanuit St. Helier, langs de zuidkust
en de voormalige spoorlijn, naar één van Jersey’s bekendste bezienswaardigheden leidt,
de vuurtoren “Corbière”. Of ontdek de groene lanen van Jersey die u door het centrum
van het eiland leiden, terwijl u al fietsende, de rustige valleien en historische bezienswaardigheden kunt ervaren. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan het Hamptonne
Country Life museum of de Jersey War tunnels daterend uit de tweede wereldoorlog.
U overnacht in Jersey.

Dag 8

Jersey

U wordt op het einde van de reis naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht naar
Rotterdam.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Guernsey - Jersey

U wordt naar de haven gebracht voor uw ferry naar Jersey. Bij aankomst te Jersey wordt
u door de lokale vertegenwoordiger opgewacht en naar uw hotel gebracht. U overnacht
in Jersey.
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Dag 6-7 Jersey

www.imaginetravel.be

Dag 1

Cork

Dag 2

Cork - Bantry

Dag 3

Bantry

Dag 4

Bantry - Dingle

Dag 5

Dingle - Galway

Dag 6

Galway

Dag 7

Galway - Dublin

Dag 8

Dublin

Aankomst in Ierland. Bezoek aan de stad Cork met als hoogtepunt de ‘English Market’;
een overdekte versmarkt waar alleen lokale producten worden verkocht en waar u in het
restaurant boven de markt direct kunt genieten van de diverse smaken van deze streekproducten! U overnacht in de regio van Cork.
Op dag 2 rijdt u een spectaculaire route langs de zuid- en zuidwest kust van Ierland met
hoogtepunten als de Titanic Trail in Cobh en de pittoreske kustplaatsjes Kinsale en Clonakilty. Een lunch in een authentiek visrestaurant mag natuurlijk niet ontbreken! U overnacht in de omgeving van Bantry, een dorp dat bekend staat om haar mosselbanken.
U overnacht in de omgeving van Bantry.
Vandaag bezoekt u de schiereilanden Beara en Iveragh met o.a. de wereldberoemde Ring
of Kerry. U rijdt langs prachtige kusten, door pittoreske dorpjes en kunt volop genieten
van de adembenemende natuur van West Ierland. Lunchen doet u vanzelfsprekende in
een typische Ierse Pub. Ook voor het diner zijn er diverse opties, van ‘Pub Grub’ tot ‘ Fine
Dining’. U overnacht in de omgeving van Bantry.

Hoogtepunten van Ierland
8-daagse fly&drive.

Vanuit Bantry rijdt u via Killarney naar het schiereiland Dingle. Hier kunt u een fantastische
route rijden langs Keltische overblijfselen en spectaculaire kusten, de indrukwekkende
Mount Brandon beklimmen, of slenteren langs de vissershaven en talloze souvenirwinkeltjes in Dingle. ‘s Avonds kunt u genieten van een diner en Ierse muziek in één van de
vele restaurants en Ierse pubs. U overnacht in de omgeving van Dingle.
Vandaag passeert u de Shannon rivier en rijdt u langs de adembenemende Cliffs of
Moher. Via het bizarre en mysterieuze landschap van leisteen, genaamd de Burren, komt
u in Galway. Deze bruisende stad is bekend vanwege ‘s werelds langst lopende Oester
Festival; ieder jaar gehouden tijdens het laatste weekend van September. U overnacht in
de omgeving van Galway.
Vanuit Galway kunt u vandaag de wereldberoemde Connemara bezoeken. Deze prachtige streek staat bekend om haar vele meren, idyllische stranden en ruige bergen. In de
vele lieflijke dorpjes en stadjes die u passeert vindt u altijd wel een Ierse pub met een
smakelijke ‘home cooked meal’. Ook ‘s avonds heeft u weer volop de keuze en kunt u
optimaal genieten van de Ierse Craic (entertainment, gezelligheid). U overnacht in de
omgeving van Galway.
Vanuit Galway rijdt u dwars door het land naar de oostkust. U passeert hierbij de ruïnes
van het klooster Clonmacnoise aan de Shannon rivier, wat vroeger één van de belangrijkste religieuze nederzettingen in Ierland was. U arriveert in Dublin en heeft de hele middag en avond om te genieten van de gastvrije sfeer van de Ierse hoofdstad. Een bezoek
aan Temple Bar Area met zijn ontelbare pubs, restaurants, live shows etc. mag zeker niet
ontbreken! U overnacht in de omgeving van Dublin.
Geniet van uw laatste uren in Dublin, alvorens de stad te verlaten met het door u gekozen
transportmiddel.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.
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Dag 4

Sligo

Dag 5

Connemara

Dag 6

Kliffen van Moher - Loop Head - Kerry

Dag 7

Schiereiland Dingle

Dag 8

Schiereiland Iveragh

Dag 9

Cork - Dublin

Ontbijt in het hotel en daarna reist u naar het graafschap Sligo. Neem een duik in één van
de vele traditionele zeewierbaden langs de Sligo kust, een mengeling van warm Atlantisch zeewater en vers, met de hand, geoogst zeewier. Stop te Killala bay en geniet van
een “Wild Atlantic Cultural Tour”, tijdens dewelke u in contact komt met lokale lekkernijen
en waar u zal aanleren hoe deze te bereiden voor lekkere maaltijd na de uitstap. U verblijft
in de regio Mayo.
Ontbijt in uw hotel en bezoek in de voormiddag Westport, de charmante kustplaats
in het graafschap Mayo. Geniet van het schitterende uitzicht over de Clew baai en de
ontelbare kleine eilanden van Croagh Patrick, de heilige berg van Ierland. De reis gaat
verder naar de mooie landelijke streek van de Connemara. Stop te Killary Harbour,
Ierland’s enigste fjord en vervolg de reis naar Galway langs de ruwe Atlantische kustlijn van de Connemara. U verblijft in de regio Galway. Inbegrepen: Westport house and
Country park.
Ontbijt in uw hotel. Rij doorheen de uitzonderlijke Burren regio, een overblijfsel uit de
laatste ijstijd, alvorens de impressionante kliffen van Moher te bereiken. Deze kliffen storten zich 200 meter diep de Atlantische Oceaan in. U verblijft in de regio Clare / Limerick.
Inbegrepen: Cliffs of Moher visitor centre.

The Wild Atlantic Way
10-daagse fly&drive.

Dag 1

Welkom te Dublin

Aankomst te Dublin en mogelijkheid om de hoogtepunten van de Ierse hoofdstad
te ontdekken. ’s Avonds kunt u genieten van een heerlijke Guiness in één van de vele
muzikale pubs in Temple Bar. U verblijft in de regio Dublin. Inbegrepen: Trinity college
met The Book of Kells en toegang voor het Guinness Storehouse.

Dag 2

Enniskillen - Donegal

Ontbijt in uw hotel. U verlaat Dublin in noordwestelijke richting via Enniskillen. Indien de
tijd het toelaat, rij zeker tot Malin More om een bezoek te brengen aan het kleine Folkpark
in Glencolumbcille in het meest westelijke punt van Donegal. Stop aan de indrukwekkende kliffen van Slieve League te Ti Linn, de hoogste zeekliffen van Ierland. Bewonder
de traditionele Tweed wevers in studio Donegal te Kilmar, hier wordt de productie met
lokale materialen en tradities gepromoot. U verblijft in de regio Donegal.

Dag 3

Het schiereiland Inishowen

Ontbijt in het hotel. Rij vandaag naar het mooie schiereiland Inishowen en bezoek
Ierland’s meest noordelijke punt, Malin Head. Bezoek Fanad Head, waar u de Fanad
vuurtoren kunt aantreffen, volgens de lokale inwoners is deze hoger dan de Eiffeltoren.
U verblijft in de regio Donegal.
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Ontbijt in uw hotel. Dingle is het kleinste van de drie Kerry schiereilanden, echter het
heeft veel te bieden op gebied van schoonheid, authenticiteit en het “echte” Ierland.
Dingle is één van de Gaeltacht regio’s in Ierland, waar mensen nog steeds Gaelic (Iers)
spreken en hun oude tradities in het dagelijkse leven behouden. Volg de kustweg tot
Slea Head, het meest westelijke punt van Europa, geniet van de mooie zandstranden en
bewonder de Blasket eilanden. Bezoek in de namiddag het kleurrijke Dingle dorp,
gekend vanwege zijn uitzonderlijke visgerichten en zijn beroemde inwoner, Fungi de
dolfijn. U verblijft in de regio Kerry. Inbegrepen: Dingle dolphin tours boottocht.
Ontbijt in uw hotel. Reis vandaag verder langs de meest gekende Ierse kustweg, de Ring
van Kerry. Deze 170 km lange ringweg, brengt u langsheen kleine dorpen, verbazingwekkende baaien en valleien en langs adembenemende vergezicht over de Atlantische Oceaan. Bezoek het pittoreske vissersdorp Portmagee voor een watertandende lunch met
visgerechten, of geniet van een bezoek aan de Skellig chocolademakerij, gelegen aan
de Skellig ringweg aan de westelijke tip van het schiereiland. U verblijft in de regio Kerry.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag verlaat u de Atlantische kust en reist terug naar Dublin. Stop
zeker te Cork en bezoek er de gekende Engelse markt met zijn overheerlijke delicatessen.
Aankomst te Dublin, laat in de namiddag, geniet er nog van een pint bier in één van de
vele pub. U verblijft in de regio Dublin.

Dag 10 Dublin

Ontbijt in uw hotel. Eventueel nog vrije tijd te Dublin alvorens de stad te verlaten met het
door u gekozen transportmiddel.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

De ronde van Noord-Ierland
8-daagse fly&drive.

Dag 1

Dublin

Dag 2

Newgrange

Dag 3

Belfast

Aankomst te Dublin. Bezoek de stad en ontdek één van Europa’s populairste hoofdsteden. U vindt er Trinity College, the Book of kells, het nationaal museum, de trendy Temple
bar, etc. U verblijft in de regio Dublin. Inbegrepen: Trinity College met The book of Kells,
Guinness Storehouse.
Ontbijt in uw hotel. Vandaag gaat de reis richting Belfast, stop onderweg zeker bij het
oude wonder Newgrange. Dit Megalithisch graf te Newgrange toont mooie steeninscripties / tekeningen en de tombe zelf dateert van voor de Romeinse beschaving, is ouder
dan Stonehenge en zelfs ouder dan de piramides van Gizeh. U verblijft in de regio Antrim.
Ontbijt in het hotel. Belfast, hoofdstad van Noord-Ierland heeft heel wat te bieden, waaronder het Titanic museum, de Black taxi tour of Belfast city, etc. Het Titanic museum mag
u zeker niet missen. De aanblik van het museum is iets wat u niet snel zal vergeten. De
maritieme invloeden in de architectuur, waaronder de voorsteven van het schip, maken
van dit museum echt een bepalend gebouw voor de stad. De stad zelf is ingedeeld in
vier verschillende stadsdelen waaronder het Gaeltacht kwartier, het kathedraal kwartier,
het Koninginnen kwartier en het Titanic kwartier. Elk stadsdeel heeft zijn eigenheid, wat
hen echter het meest definieert zijn hun inwoners en hun charisma en warm onthaal.
U verblijft in de regio Antrim. Inbegrepen: toegang tot het Titanic museum.

Dag 4

The Giant’s Causeway

Ontbijt in het hotel. Vandaag wordt een lange en goedgevulde dag. U zult vandaag de
schitterende en adembenemende Causeway kust bezoeken. Een beroemde attractie
langs de Causeway kust is Carrick-a-Rede Rope Bridge. Durf je het aan om deze hangbrug
over te steken? Na het oversteken van de brug vind u een gevarieerd landschap met een
waaier aan verschillende vogelsoorten. Bij helder weer ziet u ook de Rathlin eilanden en
zelfs Schotland. Natuurlijk is de meest populaire attractie van de Causeway kust: Giant’s
Causeway. Dit landschap is echt een magische plaats, met zijn ruwe kliffen en het water
van de Atlantische oceaan dat inbeukt op de kuststrook. U verblijf in de regio Derry. Inbegrepen: Carrick-a-Rede Rope bridge ticket en Giant’s Causeway.

Dag 5

Derry - Donegal

Dag 6

De kust van Donegal

Dag 7

Ulster American Folk Park

Dag 8

Dublin

Ontbijt in uw hotel. De stad Derry wordt ook de ommuurde stad of Maiden city genoemd,
en is gekend voor haar cultuur, creativiteit en haar stadsomwallingen die teruggaan tot
de 17de eeuw. De reis van Derry naar Donegal verloopt via het schiereiland Inishowen.
De mooie kustlijn is rijk aan activiteiten en een verbluffende natuur en vergezichten.
Slieve Snaght is het hoogste punt van Inishowen, maar ook Knockamany Bens is de
moeite. Hier staat u op de top van de kliffen en kunt u genieten van het uitzicht op
het strand van de vijf vingers. Er is ook nog een fort in de buurt (oorspronkelijk voor de
militaire doeleinden, nu een militair museum) dat u zeker kunt bezoeken. U verblijft in
de regio Donegal.
Ontbijt in uw hotel. Geniet van een dag langsheen de kust van Donegal. U zult genieten
van een natuurlijke schoonheid en weidse landschappen. Glenveagh nationaal Park (het
grootste nationale park van Ierland) is een ideale plaats om de frisse plattelandslucht en
de mooie omgeving tot u te nemen. U verblijft in de regio Donegal.
Ontbijt in uw hotel. De reis gaat vandaag terug in de richting van Dublin. U kunt onderweg stoppen aan American Folk Park. Dit openluchtmuseum in Castletown (net buiten
Omagh) laat u de historisch link tussen Ulster en Amerika ontdekken. Vooral de immigratie vanuit Ulster in de 18de en 19de eeuw naar Amerika komt sterk aan bod. Het folk park
is één van de drie nationale musea van Noord-Ierland dat het leven en de ervaringen
belicht, van de mensen die de stap naar de nieuwe wereld gezet hebben. U verblijft in
de regio Dublin.
Ontbijt in uw hotel. Eventueel nog vrije tijd om Dublin verder te bezoeken of wat souvenirs in te kopen, alvorens de stad te verlaten met het door u gekozen transportmiddel.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.
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Ireland4kids
10-daagse fly&drive.

Dag 1

Dublin

Dag 2

Dublin

Aankomst in Ierland, u rijdt naar uw accommodatie in de omgeving van Dublin. Snuif
zeker al de sfeer op van de bruisende stad. U overnacht in de regio van Dublin. Inbegrepen: Guinness Storehouse en Trinity college met The Book of Kells.
Een hele dag en avond in Dublin met voldoende tijd om alle bezienswaardigheden te
bezoeken. Zo kunt u niet alleen de ‘standaard’ hoogtepunten zoals het wereldberoemde
Trinity College, de Guinness Brouwerij en de St. Patrick’s Kathedraal bezoeken, maar kunt
u ook een wandelingetje maken door het Phoenix Park, een selectie van musea bezoeken, heerlijk dineren aan de zuidoevers van de Liffey Rivier, en de avond beëindigen met
een pint in het uitgaansgebied Temple Bar. U overnacht in de regio van Dublin.

Dag 3

Dublin

Vandaag kunt u een spectaculaire route door de Wicklow Mountains rijden. In de adembenemende Wicklow Mountains ligt één van Ierland’s belangrijkste bezienswaardigheden; Glendalough; een oude religieuze vestiging omgeven door sprookjesachtige
natuur. U overnacht in de regio van Dublin. Inbegrepen: Powerscourt gardens.

Dag 4

Dublin - Killarney

Vandaag verkent u de binnenlanden van Ierland met mysterieuze bezienswaardigheden
zoals de Rock of Cashel en de Athassel Priory. Vanuit hier rijdt u via de bruisende stad Cork
naar de westkust van Ierland. U overnacht in de regio van Killarney. Inbegrepen: Rock of
Cashel.

Dag 5

Killarney

Vandaag rijdt u de wereldberoemde ‘Ring of Kerry’ over het schiereiland Iveragh. De vele
bezienswaardigheden zoals het Kerry Bog Museum, het Staigue Fort, het Derrynane
House en de Skellig Eilanden zullen van deze rit een onvergetelijke ervaring maken.
U overnacht in de regio van Killarney. Inbegrepen: Muckross house.

Dag 6

Killarney

Een dag om al het moois van het Dingle schiereiland te ontdekken. Ga met een boot76

tocht op zoek naar de dolfijn Funghi, die al jaren in de baai van Dingle ‘woont’. In Dingle
zelf kunt u op jacht naar souvenirs in een van de vele winkeltjes of flanneer langs de pittoreske haven. U overnacht in de regio van Killarney. Inbegrepen: Dingle dolphin excursie.

Dag 7

Killarney - Galway

Dag 8

Galway

Dag 9

Galway

Vanuit Killarney rijdt u naar Tarbert en steekt u per ferry de Shannon Rivier over. In County
Clare bezoekt u de spectaculaire Cliffs of Moher en vervolgt u de route door het fascinerende landschap van leisteen, genaamd the Burren. U overnacht in de regio van Galway.
Inbegrepen: Cliffs of Moher.
Een extra dag voor het prachtige gebied de Burren met haar bizarre leistenen landschap
en prehistorische overblijfselen. Uiteraard kunt u deze dag ook volop genieten van de
stad Galway die bekend staat om haar culinaire hoogstandjes. U overnacht in de regio
van Galway.
Vandaag rijdt u een betoverende route door de Connemara. Dit gebied staat bekend
om haar sprookjesachtige meren en mysterieuze landschappen. De route voert u langs
het wereldberoemde Connemara National Park, de indrukwekkende Twelve Bens en het
fotogenieke stadje Cong. Ook komt u langs Lough Corrib, het grootste meer van Ierland.
U overnacht in de regio van Galway. Inbegrepen: Cruise op Lough Corrib.

Dag 10 Galway

Geniet van uw laatste uren te Ierland, alvorens het door u gekozen transport huiswaarts
te keren.

Imagine more

Dit programma is slechts een insteek van wat mogelijk is. Indien u een meer gepersonaliseerd programma wenst, passen wij dit met plezier voor u aan.

Praktisch

vanaf € 6.690

INDIVIDUEEL VERTREK

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon - Minimum 2 personen
Supplement single
- Afhankelijk van het aantal deelnemers waaruit
het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent uw reisagent
graag uw juiste prijs.

The Grand Hibernian
7-daagse memorabele luxereis doorheen de Ierse groene vlakten
aan boord van de Belmond Grand Hibernian.
Dag 1

Brussel - Dublin

Dag 2

Dublin - Cork

Rechtstreekse Aer Lingus lijnvlucht naar Dublin. Transfer naar het legendarische 5*-luxehotel “The Westbury”, gelegen in het hart van de stad. Vrije tijd. Overnachting.
Ontbijt. Vrije voormiddag voor een individueel bezoek aan de stad. In de voormiddag,
ontmoeting met uw gastheer in het Westbury hotel. Transfer naar het Dublin Heuston
station. Ontmoeting met het personeel van de Belmond Grand Hibernian. Lunch aan
boord. In de vroege namiddag spoort de Grand Hibernian zuidwaarts richting Cork.
Tijdens de treinrit geniet u van de Afternoon Tea. Bij aankomst in Cork wordt u begeleid
door een lokaal expert naar de distilleerderij van Jameson. Informeel diner aan boord.
Overnachting aan boord te Charleville.

Dag 3

Cork - Killarney

Tijdens het ontbijt spoort de trein verder zuidwaarts naar Blarney Castle. Morning Tea
in Blarney House en bezoek aan de kasteelruïnes en de tuinen. Middagmaal aan boord
terwijl de trein in westelijke richting naar Killarney spoort, langs de oevers van Lough
Leane. Op traditionele wijze, per paard en kar, doorkruist u het nationale park op weg
naar Ross Castle, waar u een boottochtje maakt op het meer. Diner aan boord. Entertainment in de Observation Car. Overnachting aan boord. Alternatief: u kunt vandaag ook
genieten van een partijtje golf in plaats van deel te nemen aan de excursies.

Dag 4

Killarney - Galway

Dag 5

Galway

Inbegrepen
- Rechtstreekse Aer Lingus lijnvlucht van en naar Dublin
in economy klasse, ruimbagage incl.
- 2 nachten in het 5*-hotel “The Westbury” op basis
van een dubbele kamer in BB.
- 4 nachten aan boord van de Belmond Grand Hibernian
in een 2 persoonscoupé in volpension.
- Transfers van en naar de luchthaven en het station in Dublin.
- Alle dranken aan boord.
- Alle excursies en bezoeken zoals vermeld met Engelstalige
gidsen.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Maaltijden te Dublin.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Ontbijt. De Grand Hibernian rijdt vandaag in noordelijke richting naar Galway. Geleid
bezoek aan het gezellige stadje Galway. Ontdek de lokale ambachten en geniet van een
typische lunch met oesters, Guinness en muziek in een lokale pub. Diner aan boord terwijl de trein naar Athlone spoort. Overnachting aan boord.
Brunch aan boord terwijl u het prachtige landschap in noordelijke richting doorkruist
richting Westport. Rit doorheen de County Mayo met bezoek aan Kylemore Abbey en
zijn gotische kerk. Morning Tea en vrije tijd. Nabij het Nationaal Park Connemara bezoekt
u het Ashford Castle, waar u tevens kunt genieten van een spectaculaire roofvogelshow.
Privé lunch in de nabijheid van het kasteel. Panoramische rit door het Nationaal Park.
Diner en overnachting aan boord.

Dag 6

Dublin

Ontbijt. Vertrek in oostelijke richting naar Dublin. Aankomst te Dublin in de voormiddag.
Transfer naar hotel “The Westbury”. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de stad of
voor shopping. Overnachting.

Dag 7

Rails & Rivers
T R A V E L

EDITIE 2020

Dublin - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd en check-out. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Brussel.

MEER INFORMATIE: RAILS & RIVERS BROCHURE
OF WWW.IMAGINETRAVEL.BE
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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 2020.
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.
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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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