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Reisformaliteiten

Imagine houdt zich eraan u zo volledig mogelijk te informeren bij uw reisvoorbereiding. Hierbij hoort uiteraard ook het formele gedeelte: internationaal paspoort, visumplicht, verplichte inentingen,...
Het belangrijkste document voor een reis naar Rusland is het internationaal
paspoort (bordeaux boekje). Voor de Baltische landen (Estland, Letland en
Litouwen) en Polen volstaat een identiteitskaart. Voor Rusland hebt u een internationaal paspoort nodig dat voorzien is van een geldig visum. Kinderen
dienen altijd over eigen identiteitsbewijzen te beschikken (raadpleeg uw
stads- of gemeentediensten).
Procedure voor het bekomen van uw Russisch visum:
U dient bij het VFS Centre volgende documenten af te leveren:
• Internationaal paspoort, geldig tot 6 maand na terugkeer.
• Ingevulde visumapplicatie met opgekleefde pasfoto: https://visa.kdmid.ru/
• Visa support: deze Russische bevestiging (confirmation + tourist voucher)
		 krijgt u van uw reisagent, nadat u uw paspoortgegevens hebt doorgegeven
		 (naam, voornaam, geslacht, paspoortnummer, geboortedatum, vervaldatum
		en nationaliteit).
• Certificaat van uw geldige bijstandsverzekering in het Engels met vermel		 ding van uw naam, de periode van dekking, het polisnummer en het
		woord “Russian Federation”.

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

IMAGINE EXCLUSIVE SELECTION
7,5% van de reissom
Geldig voor Europa.

IMAGINE TRAVEL SELECTION
€7/dag/pers. of €19/dag/gezin
Geldig voor Rusland.

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. ( ENKEL IN DE EXCLUSIVE SELECTION).
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Voor de groepsreizen Anastasia en Stravinski en riviercruises kan Imagine uw
visum regelen. Hiervoor dient Imagine over bovenstaande documenten te
beschikken (behalve de visa support). Prijs: 120 euro (onder voorbehoud).
Individuele reizigers zorgen zelf voor hun visum, of laten dit verzorgen door
een erkende visumdienst. Imagine heeft voor haar klanten een voorkeurstarief
bekomen bij de Visadesk. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de prijs van het
visum, de transportkosten en de behandelingskost. Meer info bij uw reisagent,
op onze website www.imaginetravel.be of bij de Visadesk.
Adres: De Visadesk
Kattendijkdok Oostkaai 5 - 2000 Antwerpen
Tel: 0900 20 200 - info@visadesk.be

Nieuw: vanaf 2020 wordt de invoering van het elektronisch visa voor een
beperkt aantal reizen naar Rusland van kracht. Bij het drukken van deze brochure gaat het enkel over reizen naar Kaliningrad en St.-Petersburg met een
maximum duur van 8 dagen. Voor deze trips dient de reiziger niet meer te
beschikken over de bovenvermelde visuminvitatiebrief en kan er gratis een
elektronisch visum aangevraagd worden. Concrete info over deze visumprocedure vindt u op: https://electronic-visa.kdmid.ru

REISFORMULES
GROEPSREIZEN

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

REIZEN IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP

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

INDIVIDUELE REIZEN

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming
waar u, naar uw keuze, al dan niet wordt opgewacht door
onze lokale agent. Hou er rekening mee dat de wegen
en wagens in Rusland vaak niet aan onze normen beantwoorden. 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. Imagine
reserveert voor u in Rusland dan ook transfers met gids
indien u dit wenst.

IMAGINE4KIDS

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!
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Maak een keuze uit ons groot aanbod huurwagens en
ontdek zo de bestemming op uw eigen manier en 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!

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 hun jarenlange ervaring een offerte op maat maken aan de hand
van uw voorkeuren voor verblijf, excursies, 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.
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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 op www.imagine4kids.be.
Uiteraard kan alles naar wens aangepast worden!
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Praktische informatie en formaliteiten
Moskou & Sint-Petersburg: hotels
Moskou & Sint-Petersburg: excursies
Rusland: groepsreizen:
Stravinski, Anastasia
Rusland: individuele reizen:
Natalia, Olga, Catharina,
De Gouden Ring, Authentic Russia, 		
Sibelius
Riviercruises: Kandinsky-Tchekhov
Trans-Siberian Express
De Baltische Landen:
hotels Tallinn, Riga, Vilnius,...
De Baltische Landen: City trips
Tallinn, Riga, Vilnius + Reizen op Maat
Classical Baltics:
internationale groepsreis.
Fly & Drive: Baltics in vogelvlucht, 		
Authentic Baltics
Polen: hotels Krakau, Warschau, 		
Gdansk, Wroclaw, Zakopane, Poznan
Polen: excursies Warschau & Krakau
Polen: Citytrips Warschau & Krakau
Classical Poland:
Internationale groepsreis
Fly & Drive: Polen in vogelvlucht,
Authentic Poland
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Rusland

van Raspoetin tot Romanov.
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MOSKOU HOTELS
MOSKOU
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HOTEL BUDAPEST***(*)
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HOTEL ARBAT HOUSE*** *
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( )

Ligging: vrij centraal gelegen, in een rustige buurt, op 3 min te voet van de Nieuwe Arbat
Straat. Op 10 min te voet van het Kremlin, het Rode Plein en het Expo Centre “Krasnaya
Presnya”.
Logies: het hotel telt 5 verdiepingen en biedt 60 kamers met basisaccommodatie die
voldoet aan de internationale maatstaven. De 41 standaardkamers (22 m²) zijn voorzien
van een eigen badkamer, haardroger, airco, minibar/frigo, telefoon, tv, gratis Wifi en voldoende opbergmogelijkheden. Familiekamers mogelijk.
Faciliteiten: elegant restaurant waar Europese en Russische gerechten geserveerd
worden. Knusse Lobbybar, geldautomaat en roomservice.
Imagine: de vriendelijke service, centrale locatie en gunstige prijs maken van dit hotel
een ideale keuze voor toeristen en zakenreizigers.

Ligging: zeer centraal gelegen, binnen de Garden Ring en op wandelafstand van Tverskaya
Street, het Bolshoi-theater, het Rode Plein en het Kremlin.
Logies: in dit historisch pand uit 1876 vindt men 116 kamers met standaard accommodatie in een klassiek kader. De kamers hebben een privé badkamer met bad of douche,
haardroger, airco, minibar, kluis, satelliet-tv en gratis Wifi.
Faciliteiten: in het charmante restaurant “Romanov” serveert men zowel lokale als
internationale gerechten. In de gezellige Lobby bar of bar op de tweede verdieping is het
aangenaam vertoeven na een drukke dag. Verder zijn er tal van conferentiefaciliteiten.
Gratis Wifi in het hele hotel.
Imagine: charmant stadshotel. Geen top luxe maar basisaccommodatie op een toplocatie.
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APARTHOTEL ADAGIO KIEVSKAYA****

Ligging: vrij centraal gelegen, ten westen van de stadskern, nabij de Arbat wijk en de
Moskvarivier, aan het treinstation Kievskaya en op 2 metrohaltes van het Rode Plein.
Logies: 149 modern ingerichte appartementen met alle nodige comfort voor 2 tot
4 personen. De accommodatie is uitgerust met een keuken en eigen badkamer met
bad of douche, flatscreen-tv, telefoon, safe, airco, gratis Wifi en strijkfaciliteiten. Er zijn
studio’s voor 2 personen met 1 dubbel of 2 enkele bedden en studio’s voor 4 personen
met 1 slaapgedeelte met 1 dubbel of 2 enkele bedden en een sofabed voor 2 personen.
Faciliteiten: gratis Wifi in het hele complex, parkeergarage, zwembad, fitnessruimte,
welnesscentrum,...
Imagine: het Adagio aparthotel is uitermate geschikt voor een verblijf met kinderen en
biedt aantrekkelijke tarieven voor langere verblijven.
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HOTEL MERCURE MOSCOW PAVELETSKAYA****

Ligging: rustig maar toch centraal gelegen, ten zuiden van de stadskern, nabij de Tretjakovgalerij, het Kremlin en het Rode Plein. Op 5 min te voet van het Paveletskaya trein- en
metrostation en de terminus van de Domodedovo Airport Express.
Logies: westers stadshotel met boutiquehotel allures, gevestigd in het Combo
Bakhrushina complex met o.a. hotel Ibis Moscow Centre Bakhrushina en Aparthotel
Adagio. Het hotel telt 149 kamers waarvan de meeste standaard dubbel of twin kamers
zijn met eigentijds, warm karakter: houten vloeren, warme kleuren en luxe-materialen.
Allen beschikken over een privé badkamer met regendouche en/of bad, toiletartikelen
en een haardroger. De kamer is uitgerust met kwaliteitsbedden, airco, gratis Wifi, lcd tv,
bureau, laptopsafe, koffie en thee-faciliteiten en minibar.
Faciliteiten: het “Town House” restaurant is een unieke locatie waar men van een gastronomisch keuken kan genieten in een designinterieur. Tot rust komen en ontspannen
kan ook in de gezellige Library bar of in de wellnessruimte met gratis sauna, stoombad
en fitness-faciliteiten. Voor de zakenreizigers zijn er tal van conferentiefaciliteiten en er is
gratis Wifi in het hele hotel.
Imagine: centraal gelegen, modern designhotel in boutique stijl voor de hippe city
tripper.
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MOSKOU HOTELS
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HOTEL MERCURE ARBAT MOSCOW****

Ligging: gelegen in het winkel- en wandeldistrict “Arbat Street”, op enkele minuten per
metro van het Kremlin, het Rode Plein en het Bolshoi-theater. Metrohalte: “Smolenskaya”.
Logies: elk van de 109 ruime luxekamers zijn stijlvol ingericht met een kleurcombinatie
van grijs-wittinten en warme kleuren. Dit aangevuld met kleurige, oosterse tapijten en
een luxebadkamer met regendouche of ligbad maakt uw verblijf zeker zo aangenaam.
Verder is er gratis WiFi, zeer comfortabele bedden met kussenkeuze, flatscreen tv, safe,
minibar en koffie-en theefaciliteiten.
Faciliteiten: Franse en Russische gerechten kunnen gesmaakt worden in restaurant La
Promenade. Ter ontspanning is er een binnenzwembad, sauna, fitness, Spa Centre voor
schoonheidsbehandelingen en een trendy Lounge Bar.
Imagine: ideaal gelegen, modern luxehotel in boutique-stijl waar service en verwennerij
hand in hand gaan.
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HOTEL ASSAMBLEYA NIKITSKAYA***(*)

Ligging: zeer centraal gelegen de Bolshaya Nikitskaya, op wandelafstand van het
Bolshoi-theater, het Rode Plein en het Kremlin, in de nabijheid van tal van cafés, bars en
restaurants. Metrohaltes: Okhotniy Ryad en Arbatskaya.
Logies: dit gezellig authentiek 4*-hotel opgetrokken in een historisch pand telt 29
elegante kamers (22-28m²) met klassieke inrichting, authentieke meubelen en moderne
faciliteiten. Elke kamer beschikt over luxebedden, airco, safe, minibar, flatscreen tv,
gratis WiFi, telefoon en privébadkamer met douche, badartikelen en haardroger. De
Junior Suites zijn ruimer (38 m²) en hebben een gescheiden zitruimte waar eventueel een
derde persoon kan logeren.
Faciliteiten: het continentaal ontbijt wordt geserveerd in de Lobby Bar. Gratis Wifi in het
hele gebouw. Gratis parking.
Imagine: centraal gelegen, historisch hotel met hartelijk onthaal, uitstekende service en
prima prijs.
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HOTEL KADASHEVSKAYA****

Ligging: uitermate centraal gelegen, aan een meander van de Moskva-rivier, nabij de
Tretiakov-galerij en op 15 min te voet van het Rode Plein en het Kremlin.
Logies: kleinschalig hotel met slechts 35 modern ingerichte kamers voorzien van alle
hedendaags comfort. Het merendeel zijn Businesskamers (± 25 m²) in single, dubbel of
twin configuratie met een eigen badkamer met bad of douche en haardroger. De kamers
zijn ingericht naar Scandinavisch model in aangename bruintinten en voorzien van airco,
laptop-safe, flatscreen-tv, minibar, koffie-en theefaciliteiten en gratis Wifi.
Faciliteiten: Italiaans restaurant “Mamma Giovanna” & Bar, Lounge-bar, sauna, fitness,
selfservice was faciliteiten en uitgebreide business- en conferentiefaciliteiten.
Imagine: West-Europees georiënteerd viersterrenhotel met ideale ligging. De ideale uitvalsbasis voor zakenreizigers of voor een geslaagde citytrip.
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BOUTIQUE-HOTEL VILLA KADASHI****

Ligging: gelegen binnen de Garden Ring, in het historische hart van de stad, vlakbij een
aantal toffe cafés, restaurants en winkels, op minder dan 1 km van het Rode Plein en het
Kremlin, op 300m van de Tretjakov-galerij en op 400 m van metrohalte “Novokuznetskaya” en “Tretyakovskaya”.
Logies: dit kleinschalig, romantisch hotel in boutique stijl is gehuisvest in een historische
pand en telt slechts 14 kamers waarin dezelfde elementen terugkeren: moderne, ruime,
frisse kamers met grijs- of bruintinten, gebruik van kwaliteitsmaterialen en luxebadkamers met douche, haardroger en Pure Herbs cosmeticaproducten. Verder is er airco, gratis
WiFi, safe en koffie- en theefaciliteiten. Er zijn 8 Superior kamers (20m²) met een bed van
1.6 m, 5 ruimere Deluxe kamers (25 m²) met een bed van 1.8 m en 1 Junior Suite (33m²).
Faciliteiten: restaurant met uitmuntende Europese keuken en à la carte ontbijt, bar,
Lounge Bar en Summer Café met terras.
Imagine: recent geopend, kleinschalig boutiquehotel met centrale ligging. Ideaal voor
een romantisch uitje of voor zij die van iets speciaals houden.
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HOTEL HILTON LENINGRADSKAYA*****

Ligging: gelegen in het centrum, langs de Garden Ring, nabij het treinstation Leningradsky en de metrohalte “Krasnya Vorota”, van waar je binnen 10 min aan het Kremlin
en het Rode Plein bent.
Logies: centraal gelegen 5* hotel, opgetrokken in 1954 in één van de 7 Stalinistische
bouwwerken die de stad rijk is. Na een complete renovatie in 2008 straalt het nog altijd
de sfeer uit van toen, uiteraard aangepast aan deze tijd. Het hotel telt 273 ruime kamers
waar een perfecte mix van hedendaags comfort en klassieke stijlelementen zelfs de
meest veeleisende reiziger zal bekoren. Zo hebben de ruime standaardkamers (25 m²)
een luxe badkamer met bad/douche, haardroger en badartikelen, bureau, telefoon, airco,
minibar, 32 inch flatscreen tv en gratis Wifi.
Faciliteiten: aangenaam tafelen of relaxen kan in het elegante restaurant ”Janus” en in
de indrukwekkende Lobby Lounge Bar, alsook in de Spa met verwarmd binnenzwembad,
jacuzzi, sauna en fitness. Uitgebreide conferentie- en banketfaciliteiten. Gratis Wifi in het
hele hotel.
Imagine: centraal gelegen, klassevol luxehotel in een historische gebouw. Ideaal voor
de veeleisende zakenreiziger of recreant of voor groepsreizen. Interessante weekendtarieven.

MOSKOU HOTELS
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MAMAISON ALL SUITES & SPA HOTEL POKROVKA*****

Ligging: gelegen binnen de Garden Ring, in het Basmanny district, op Pokrovka Street,
vlakbij een aantal hippe cafés, restaurants en winkels, op 2 km van het Rode Plein en het
Kremlin. Metrohalte “Kurskaya” op 500 m.
Logies: modern boutiquehotel met 84 suites, in eclectische 20ste-eeuwse stijl. De Junior
Suites zijn luchtig, levendig en comfortabel ingericht en beschikken over een kitchenette, privé badkamer met douche, airco, minibar, safe, flatscreen tv en gratis Wifi. De Deluxe
Suites hebben bovendien een bad en een gescheiden zitgedeelte. Er zijn eveneens suites
met twee aparte slaapkamers beschikbaar.
Faciliteiten: “Meat & More“ Restaurant en Lounge/Bar-complex met veranda en tuinzicht. Business Centre en magnifiek spa-complex “Spa Algotherm” (800 m²) met o.a. een
verwarmd binnenzwembad, sauna, hammam, stoombad, fitness en Spa Centre voor
schoonheidsbehandelingen en Russische en exotische massages.
Imagine: modern luxehotel waar design, gastvrijheid en verwennerij hand in hand gaan.
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CHEKHOFF CURIO COLLECTION BY HILTON*****

Ligging: uitermate goed gelegen, tussen de boulevards Tverskaya en Petrovka Street, op
20 minuten te voet van het Rode Plein, het Kremlin en het Bolshoi-theater.
Logies: dit recent gerenoveerde (2019), modern luxehotel is gevestigd in een historisch
pand (1891) en was ooit de favoriete plaats die de Russische Schrijver Anton Chekhoff
inspireerde. Het hotel biedt plaats aan 95 gesofisticeerde designkamers met alle moderne luxe, uitgevoerd met duurzame materialen: privé badkamer met marmer en graniet,
vloerverwarming en luxe toiletartikelen, airco, gratis Wifi, luxe bedden, safe, minibar,
HDTV en koffie- en theefaciliteiten. Er is keuze uit Comfort kamers, al dan niet met city
view, iets ruimere Deluxe kamers met city view waar mogelijkheid is voor een extra bed
en er zijn ook enkele suites. Voorzieningen voor rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: “Chekhoff Café & Bar” is een elegant restaurant waar men van een gastronomisch diner kan genieten. Gezellige Lobby bar, uitgebreide conferentiefaciliteiten en
hedendaagse fitness. Gratis Wifi in het hele hotel.
Imagine: zeer gunstig gelegen, modern designhotel voor de hippe city-tripper.
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HOTEL STAND ART MOSCOW*****

Ligging: gevestigd in een historisch pand in Tverskaya Street, één van de belangrijkste boulevards van de stad, nabij het Rode Plein en het Kremlin. Metrohalte: Tverskaya,
Pushkinskaya en Chekhovskaya.
Logies: de originele, retro-futuristische stijl vormt de rode draad in dit Design Hotel TM.
Zowel de gemeenschappelijke ruimten als de 105 kamers baden in een sfeer van cool
en exclusief design. De Classic kamers (25m²) zijn gedecoreerd met lichte grijstinten en
hebben twin bedden, HD Smart TV, Magic Mirror, airco, safe, minibar, Nespresso-machine en een privé badkamer met bad en luxe-toiletartikelen. De Deluxe-kamers (36-42m²)
zijn ruimer en luxueuzer en zijn zowel in twin als Kingsize dubbel mogelijk met bad of
douche.
Faciliteiten: gastronomisch restaurant “Sever Yug”, panoramisch dakterras en Spacenter
met fitness, sauna, Turks bad, massageruimte, klein zwembad en Fen Dry Bar.
Imagine: modern Design luxehotel met een vleugje kunst van waaruit u de meeste bezienswaardigheden te voet of met de metro kunt bezoeken.
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HOTEL LOTTE MOSCOW*****

Ligging: gelegen in het winkeldistrict “Arbat Street”, op 15 min. per metro van het
Kremlin, het Rode Plein en het Bolshoi-theater. Metrohalte: “Smolenskaya”.
Logies: dit gloednieuw hotel biedt luxe-accommodatie, aangevuld met moderne faciliteiten en topgastronomie onder één dak. Elk van de 300 ruime kamers beschikt over een
badkamer met apart whirlpool ligbad en regendouche, gratis WiFi, zeer comfortabele
bedden, flatscreen tv met DVD, safe, minibar en een ultramodern touch-panel voor de
klimaatregeling, sfeerverlichting en het geluid.
Faciliteiten: gastronomie op wereldniveau kan gesmaakt worden in één van de 2 gastronomische toprestaurants: “OVO” van de Italiaanse sterrenchef Carlo Cracco en “Megu”
met Japanse delicatessen. Bar / Lounge, Business Centre en magnifiek spa-complex
“Mandara” (1.500 m²) met o.a. een verwarmd binnenzwembad, sauna, hammam, fitness
en Spa Centre voor schoonheidsbehandelingen en Russische en Balinese massages.
Imagine: modern luxehotel waar Aziatische gastvrijheid, ultramoderne technologie,
culinaire verwennerij en totale ontspanning hand in hand gaan.
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HOTEL BALTSCHUG KEMPINSKI*****

Ligging: zeer centraal gelegen, op 5 min te voet van het Rode Plein, de Goum, het
Kremlin, het Bolshoi-theater en de Tretjakov-galerij.
Logies: in dit historisch bouwwerk uit 1898 zijn elk van de 230 luxueuze, ruime (3545 m²) gastenkamers ingericht met authentiek meubilair, passend bij het 19de-eeuws
hoteldecor en voorzien van de laatste snufjes zoals 40” flatscreen-tv met DVD/CD, gratis
Wifi, airco, safe, minibar en een luxueuze marmeren badkamer.
Faciliteiten: dineren met zicht op het Kremlin en de Moskva kan in het “Baltschug”
restaurant. In restaurant “Shogun” worden Japanse gerechten geserveerd. Relaxed een
glaasje of een snack nuttigen kan in het Berlijnse “Kranzler Café”. Top luxe meeting faciliteiten. Ter ontspanning is er een binnenzwembad, jacuzzi, fitnessruimte, sauna en solarium en een wellnessruimte waar u van een deugddoende behandeling kunt genieten.
Imagine: geraffineerde luxe in een paleishotel met uitmuntende service en een unieke
ligging. Zeker de Grand Deluxe-kamers zijn aan te raden voor liefhebbers die stijlvol
willen logeren.
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ST.-PETERSBURG HOTELS
ST.-PETERSBURG
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HOTEL MEININGER ST.-PETERSBURG***

4

10
11
9

3

1
7
2

1

HOTEL MARGARITA***

Ligging: centraal gelegen, nabij de Nikolaaskerk en het Mariinski-theater, op wandelafstand van de metrohaltes Spasskaya en Sadovaya.
Logies: dit historisch gebouw in neoklassieke stijl herbergt een nieuw geopend (2019)
standaardhotel met 63 gezellige kamers naar Scandinavisch model. Alle kamers beschikken over een eigen badkamer met bad of douche, houten vloeren, airco, gratis WiFi,
flatscreen satelliet-tv, safe, minibar en koffie- en theefaciliteiten. De standaardkamers zijn
compact (± 14m²) en uitgerust met een dubbel bed, de comfortkamers zijn iets ruimer
(±17m²) en bestaan zowel in dubbel als twin configuratie. De Junior Suites (± 25m²) en
Suites (± 30m²) bieden bovendien de mogelijkheid om een extra bed te plaatsen.
Faciliteiten: originele, authentieke lobby en gemeenschappelijke ruimten, compact
ontbijtrestaurant en gratis WiFi in het hele hotel.
Imagine: de uiterst gunstige prijs, vriendelijke service, centrale locatie en gezellig ingerichte kamers maken van dit hotel een ideale locatie voor prijsbewuste reizigers. Imagine
raadt u de iets ruimere Comfort-kamers aan.
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Ligging: uitermate goed gelegen, op de Sadovaya Boulevard, vlakbij de Nikolaaskathedraal, het Mariinsky-theater, op 25 min. te voet van Nevsky Prospect, te midden het bruisende stadsleven, naast het Hard Rock Café. Metrohalte: Sennaya Ploshchad en Sadovaya.
Logies: dit modern 3* concept-hotel werd geopend in 2018 en is gevestigd in een voormalige e-mailfabriek. Het hotel telt 158 luchtige stijlvol ingerichte kamers geschikt voor
zowel voor koppels als families. Er zijn 19 twins, 49 triples en 82 familie-kamers met twin
en stapelbed, allen met een eigen badkamer met douche, toilet en haardroger, flatscreen
tv, gratis WiFi, individueel regelbare klimaatregeling,... en gedecoreerd met typische
prenten uit het tsarentijdperk. 5 en 6-persoonskamers zijn beperkt aanwezig.
Faciliteiten: de open gemeenschappelijk ruimten verwijzen naar het industriële karakter
van het gebouw en vormen het levendige hart van het hotel. Zo zijn en een lobby, restaurant, speel- en relaxruimte, open keuken en beperkte business-faciliteiten.
Imagine: West-Europees georiënteerd modern driesterrenhotel met ideale ligging. De
perfecte uitvalsbasis voor een budgetvriendelijke citytrip met kinderen.

3

HOTEL OKTIABRSKAYA*** *

( )

Ligging: zeer centraal gelegen, rechtover het Moskovsky treinstation, op de kruising van
Ligovsky Prospect en Nevsky Prospect en nabij metrohalte Ploschad Vostanya.
Logies: na een grondige renovatie van dit historisch pand (1851) voldoen de meer dan
550 ruime comfort dubbel/twin kamers (18m²) aan westerse normen: badkamer met
bad, satelliet-tv, frigo of minibar en airco. De superior kamers (28m²) hebben bovendien
een aparte zithoek en bieden de mogelijkheid een extra bed bij te plaatsen.
Faciliteiten: restaurant, bar, snackbar, wisselkantoor, kapper, solarium, biljartruimte en
business center met conferentieruimte.
Imagine: ideaal hotel voor wie een degelijke, centraal gelegen accommodatievorm
zoekt met een authentiek karakter. Imagine raadt u de comfort kamers in het hoofdgebouw aan.

4

HOTEL VOX***(*)

Ligging: uitermate goed gelegen op, Ligovsky Prospect, nabij shopping boulevard
Nevsky Prospect en het Moskovsky treinstation, te midden het bruisende stadsleven.
Metrohalte: “Ploschad Vosstaniya”.
Logies: dit recent geopend (2018), kleinschalig, modern hotel is gehuisvest in een historisch pand en telt 77 hedendaagse kamers uitgerust met alle nodige comfort: privé badkamer met douche, haardroger en toiletartikelen, airco, houten vloeren, comfortabele
bedden, bureau, airco, flatscreen satelliet-tv, telefoon, safe, theefaciliteiten en gratis WiFi.
Faciliteiten: 24/24u lobbybar en restaurant met buitenterras “Hacho I Puri” waar Europese en Georgische gerechten geserveerd worden. Gratis WiFi in het hele hotel.
Imagine: ideaal gelegen hotel met moderne, betaalbare standaardaccommodatie naar
westerse normen.
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HOTEL NEVSKY ASTER***

Ligging: uitermate goed gelegen, in een zijstraatje van de Nevsky Prospect en in de
nabijheid van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals de Hermitage, de Verlosserskathedraal, de Izaakskathedraal,... Metrohalte Nevsky Prospect.
Logies: net zoals de andere kleinschalige hotels van de Nevsky Hotel Group zijn de
kamers gevestigd in een voormalige centraal gelegen Russische wooncomplex. De 35
compacte standaard kamers (± 15m²) in dubbel of twin configuratie beschikken over een
eigen badkamer met bad/douche, gratis WiFi en airco en zijn aangepast aan de westerse
normen.
Faciliteiten: het ontbreken van een uitgebreide waaier van sport- en ontspanningsfaciliteiten, wellness, restaurants en conferentieruimten resulteert in een eerlijk, budgetvriendelijk verblijfshotel. Gratis WiFi in het hele hotel.
Imagine: ideaal hotel voor wie een degelijke, centraal gelegen basisaccommodatievorm
zoekt met een authentiek karakter aan een aanvaardbare prijs.

ST.-PETERSBURG HOTELS

6

BOUTIQUE HOTEL GOLDEN TRIANGLE****

Ligging: uitermate goed gelegen op 50m van de Nevsky Prospect, nabij de Kazankathedraal en de Hermitage, midden het bruisende stadsleven en vlakbij tal van restaurantjes
en bars.
Logies: achter de façade van het 19de-eeuwse historische gebouw gaan 66 kamers
schuil die kleurig ingericht zijn naar klassiek model en uitgerust zijn met alle modern
comfort en zicht op de stad. De Comfortkamers (17m²) beschikken over een privé badkamer met douche, haardroger en toiletartikelen, airco, minibar, flatscreen tv en gratis
WiFi. Er zijn eveneens ruimere Superior (18m²) en Deluxekamers (22m²) aanwezig.
Faciliteiten: continentaal buffetontbijt, 24/24u receptie en was-faciliteiten.
Imagine: ideaal gelegen en correct hotel aan een goede prijs. De perfecte uitvalsbasis
om de stad te voet te verkennen. Imagine reserveert voor u de betere comfortkamers
(en hogere categorieën).
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HOTEL AMBASSADOR****

Ligging: in het historisch hart van de stad, op 500m van de Sint-Nikolaaskathedraal
en op wandelafstand van de Hermitage, de Izaakskathedraal, Nevsky Prospect en het
Mariinski theater. Nabij metrohalte Sennaya Ploshad.
Logies: 255 comfortabele, moderne kamers met eigen badkamer met bad en haardroger, airco, gratis WiFi, satelliet-tv, minibar en safe. Naast de standaardkamers (± 21m²)
zijn er ook ruimere superiorkamers (± 24m²) met zicht op de stad.
Faciliteiten: restaurant met panoramazicht op de stad, elegante Gallery Bar, lounge bar,
aangename conferentiefaciliteiten, goed uitgeruste fitnessruimte, zwembad en 3 sauna’s
(betalend). Schoonheids- en massagesalon naast het hotel.
Imagine: centraal gelegen hotel met een harmonieuze mix van klassieke en moderne
stijlelementen. Goede verhouding prijs/kwaliteit.
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BOUTIQUE HOTEL INDIGO TCHAIKOVSKOGO****

+

Ligging: centraal gelegen tussen de Neva en Fontanka-rivier, op 15 min. te voet van de
Hermitage, het Smolny-klooster en de zomertuinen.
Logies: achter de historische gevel gaan 119 smaakvol ingerichte designkamers schuil.
Stadsbeelden uit de nabije omgeving alsook werken van Tchaikovski fungeren als
rode draad bij de inrichting van dit boutiquehotel. De standaardkamers (18-22 m²)
hebben een eigen badkamer met regendouche, haardroger en luxe badartikelen, airco,
flatscreen tv, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten, gratis WiFi,... De superior kamers
zijn ruimer (±28 m²) en hebben bovendien een zithoekje en Nespresso-apparaat. De 2
Tchaikovski-suites zijn zeer ruim (46-53m²) en hebben een eigen terras.
Faciliteiten: restaurant “Wine & Water” biedt een traditionele en moderne Russische
keuken en uitgebreide wijnkaart. Unieke “Afisha Bar”. Ter ontspanning is er een zwembad,
sauna, fitness en massageruimte. Voor zakenlui zijn er tal van meeting-mogelijkheden.
Imagine: dit recent geopende boutique-hotel is uiterst geschikt voor de veeleisende
hippe city-tripper.
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BOUTIQUE-HOTEL ROSSI****

+

Ligging: uitermate goed gelegen, in het hart van de stad, aan de Fontanka-rivier en
op 400m van de Nevsky Prospect, de slagader van de stad met tal van winkels, cafés en
restaurants. Vlakbij: shopping center en metrohalte Gostiny Dvor.
Logies: in een historisch pand aan de Fontanka-rivier vind je dit boetiekhotel in klassieke
19de-eeuwse stijl. Geen enkel van de 50 kamers is identiek, noch van afmeting, noch van
interieur. De inrichting is eclectisch en kenmerkt zich door een gedurfde mix van houten balken, glazen wanden, victoriaanse baden, levendige kleuren, antiek meubilair en
moderne snufjes. De Deluxe-kamers zijn ruimer en hebben veelal een zicht op de
Fontanka-rivier of het Lomonosov-plein.
Faciliteiten: het restaurant “Fiolet” is minimalistisch ingericht met een klassieke touch.
De keuken is veelzijdig en biedt o.a. Europees-Aziatische fusiongerechten. Stijlvolle bar
met terras. A2 Spa met tal van welnessbehandelingen, zwembad, sauna en fitness.
Imagine: dit klassiek boutique-hotel is uiterst geschikt voor de veeleisende city-tripper
die een speciale stijl en centrale locatie cruciaal vindt.
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HOTEL WYNWOOD****+

Ligging: in het historisch hart van de stad, aan de flaneerboulevard Nevsky Prospect,
naast de Kazankathedraal en op wandelafstand van de Verlosserskathedraal, het Russisch
Museum en de Hermitage. Metrohalte: Gostiny Dvor.
Logies: dit recent geopend (2017), kleinschalig hotel in Amerikaanse loftstijl is gehuisvest in een historisch pand en telt 38 gezellige, compacte kamers, voorzien van alle
modern comfort: luxe badkamer met douche, haardroger en Rituals toiletartikelen, airco,
flatscreen-tv, minibar, safe en gratis WiFi. Voor elke kamer is zowel de grootte, de inrichting als het zicht uniek.
Faciliteiten: genieten van een hapje en drankje kan in het Jungle-restaurant en de Rooftop Bar. Gratis WiFi, roomservice en was service.
Imagine: uitstekend hedendaags, kleinschalig hotel op wandelafstand van de meest gekende bezienswaardigheden, te midden het bruisende stadsleven. Origineel en stijlvol
verblijf voor een hippe citytrip.
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MAJESTIC BOUTIQUE HOTEL DELUXE****+

Ligging: prestigieus 4* hotel gelegen in het hart van St. Petersburg, vlakbij de ‘Nevsky
Prospect’ en op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden.
Logies: de rijk gedecoreerde, ruime kamers beschikken allen over lcd tv, gratis WiFi, safe,
minibar, koffie- en theefaciliteiten, badartikelen en badkamer (haardroger). De ‘Superior’
(30m²) en ‘Deluxe kamers’ (35m²) beschikken over een zitruimte, de Suite (45m²) beschikt
over een aparte woon- en slaapkamer. De Superior en Deluxe kamers zijn mits toeslag
ook mogelijk met privé infraroodcabine. Er zijn tevens een aantal ruime, exclusieve suites
mogelijk met grote jacuzzi, infraroodcabine en meerdere badkamers.
Faciliteiten: in het uitstekend restaurant “Brasserie de Metropole” serveert men
Russische en Europese gerechten. Verder zijn er een Belgische Gastro Pub, Lobby-bar
“Majestic”, uitgebreide conferentiefaciliteiten, fitnesscentrum, roomservice en gratis WiFi.
Imagine: majestueus boutiquehotel met moderne, barokke interieurs en zeer ruime
kamers.

9
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HOTEL SOLO SOKOS PALACE BRIDGE*****

Ligging: in de Nevski wijk op het Vasili-eiland, op wandelafstand van het Hermitagemuseum en de Petrus en Paulusvesting.
Logies: historisch pand met 319 moderne designkamers (28m²) ingericht met warme
houtkleuren en kwaliteitsmaterialen. Badkamer met glazen wand, power shower en
haardroger, flatscreen-tv, safe, gratis WiFi en strijkfaciliteiten. De Superior-kamers zijn iets
ruimer en beschikken bovendien over een ligbad. Junior Suites en Suites met een kitchenette zijn mogelijk voor 3 tot 4 personen.
Faciliteiten: in het restaurant “Portofino” worden Mediterrane specialiteiten geserveerd.
In de tapasbar “Sevilla” kan je genieten van tapas en grillgerechten. Voor een drankje kan
je terecht in de lobby bar en het Garden café. Mega Fitnessruimte voor alle hotelgasten.
Holiday Club Spa & Wellness met 8 sauna’s en tal van wellness-behandelingen (Snow
Heaven, Caldarium, Sensation Shower,...) waarvan u gratis gebruik kan maken.
Imagine: luxehotel met uitgebreide faciliteiten waar men goed kan dineren, relaxen
en genieten. Ideale verhouding prijs/kwaliteit. Uitermate geschikt voor gezinnen met
kinderen.
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HOTEL DOMINA ST.-PETERSBURG*****

Ligging: gelegen in het historisch hart van de stad, aan de Moïka-rivier, vlakbij de Izaakskathedraal, de Hermitage, het paleizenplein en de Nevsky Prospect.
Logies: dit gemoderniseerd, historisch pand herbergt een uniek concepthotel waar
iedere liefhebber van hedendaags design zijn gading zal vinden. De ruime kamers zijn
zeer kleurrijk gedecoreerd en bieden alle hedendaags luxecomfort: luxe badkamer met
bad/douche en haardroger, hedendaags meubilair, airco, flatscreen TV, safe, minibar,
koffie- en theefaciliteiten, broekenpers en gratis WiFi. Er is keuze uit Mansarde kamers
(± 25m²), Superior kamers (± 30m²), Lifestyle Duplex-kamers met zicht op de Moïkarivier
en enkele Junior suites en Suites.
Faciliteiten: genieten van een goede maaltijd kan in het gerenommeerde Italian Fusion
restaurant “Arcobaleno”. De Lounge/Cocktail Bar “Nove” is uitermate geschikt om even te
chillen in een uniek decor.
Imagine: uiterst goed gelegen, hedendaags concepthotel met gewaagd interieur. Ideaal
hotel voor de moderne city-tripper die een onvergetelijk verblijf wil.
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HOTEL KEMPINSKI MOIKA 22*****

Ligging: gelegen in het historisch hart van de stad, aan de Moïka rivier en op wandelafstand van de Hermitage, het paleizenplein en de Nevsky Prospect.
Logies: de Nederlandse architect Basil von Witte ontwierp dit klassiek hotel in 1853. Een
grondige restauratie in 2005 zorgde voor een schitterend resultaat. De 197 kamers en
suites zijn smaakvol ingericht, deels met antiek meubilair, en weerspiegelen de grandeur
van weleer met een moderne toets. Zo hebben alle kamers een privé badkamer, airco,
gratis WiFi, flatscreen tv, telefoon, minibar en safe.
Faciliteiten: restaurant “Beau Rivage”, Brasserie met zomerterras en panoramazicht
“Bellevue”, Tea Room, “Von Witte” Lounge Bar en wijnkelder 1853. Luxueuze spa-faciliteiten: sauna, relaxerend mineraalbad, massage- en fitnessruimte. Tal van conferentie- en
banketfaciliteiten.
Imagine: uniek gelegen luxehotel met uitstekende 5*-service en tal van faciliteiten.
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HOTEL TALEON IMPERIAL*****

Ligging: ideaal gelegen, op Nevsky Prospect, aan de Moïka rivier en op 5 minuten te voet
van de Hermitage, de Kazan kathedraal, en het shopping-complex Gostiny Dvor.
Logies: dit 18de-eeuws paleis is één van de meest gerenommeerde luxehotels van de
stad waar je in tsarenstijl kunt logeren in één van de 89 kamers en suites. De barokke
ornamenten, parketvloeren, marmeren details en warme kleuren accentueren de grandeur van dit paleishotel. Elk van de 89 kamers zijn verfijnd ingericht en voorzien van alle
luxe en modern comfort zoals: interactieve tv, gratis WiFi, airco, marmeren badkamer met
Hermès badartikelen en butlerservice.
Faciliteiten: 3 toprestaurants: Taleon (gastronomie), Victoria (Russische keuken),
Griboedov (Kaukasische keuken), Atrium Café, Atlantes Bar en verwarmd indoor zwembad onder een glazen koepel op de bovenste verdieping van het hotel. Taleon Spa met
sauna, stoombad, massage, fitness en solarium en tal van conferentie- en banketfaciliteiten.
Imagine: treed in de sporen van de tsaren en tsarina’s in dit majestueuze grandeurhotel.
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HOTEL ASTORIA*****

Ligging: in het hart van de stad, naast de Izaakskathedraal, op ±100m van de Admiraliteit
en op ± 500m van de Hermitage.
Logies: de klassieke stijl van dit Art Nouveau hotel uit 1912 is nagenoeg volledig behouden gebleven, zowel in de gemeenschappelijke ruimten als in de kamers met originele parketvloeren, wit marmeren badkamers en luxe bedlinnen. De Classic, Deluxe en
Superior kamers (25 m²) beschikken over een ruime badkamer met power shower, haardroger en Italiaanse badproducten, airco, gratis Wifi, satelliet-tv, safe en minibar. De
Superior kamers hebben zicht op de Izaakskathedraal.
Faciliteiten: het is heerlijk genieten in het Astoria of Borsalino restaurant, de Lichfield bar
en de Rotonda Lounge. Ter ontspanning is er de Astoria Spa met o.a. een sauna, stoombad, fitness en wellness. Overigens is er een prachtige balzaal en Orangerie en tal van
conferentiefaciliteiten.
Imagine: ideale hotelkeuze voor een stijlvol verblijf met hartelijk onthaal in het historisch
centrum.
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HOTEL LOTTE ST.-PETERSBURG*****

Ligging: in het hart van de stad, aan de Izaakskathedraal, vlakbij de Hermitage, Nevsky
Prospect en de Moika-rivier. Logies: historisch pand waar de klassieke stijl zowel in de
gemeenschappelijke ruimten als in de 150 kamers nagenoeg volledig behouden gebleven is, maar voorzien is van een moderne touch. De kamers zijn zeer ruim (40-50 m²) en
uitgerust met geraffineerde luxe-comfort: luxe marmeren badkamer, grote flatscreen-tv,
gratis WiFi, comfortabele bedden, safe, minibar en een ultramodern touch-panel voor
de klimaatregeling, sfeerverlichting en het geluid. Faciliteiten: het is heerlijk genieten
van Europese en Russische keuken in het impressionante Lounge restaurant of van de
Japanse keuken in het MEGUmi restaurant. Relaxen kan in de Sinit Most Bar en op het
L Terrassa dakterras. Ontspannen en verwennen kan in de Mandara Spa. Privé jachthuur,
luxefietsen en tal van conferentiefaciliteiten mogelijk.
Imagine: klassiek luxehotel in het hart van de stad. Ideaal centraal gelegen klassiek
luxe-hotel met hartelijk onthaal waar culinaire verwennerij en totale ontspanning hand
in hand gaan.

EXCURSIES MOSKOU
Stadsbezoek Moskou

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor de belangrijkste bezienswaardigheden van
de Russische hoofdstad zoals: de Tverskajastraat, het Rode Plein met de Basiliuskathedraal,
de muren van het Kremlin, de Lomonosov-universiteit en de oevers van de Moskva.

Het Kremlin en de wapenzaal

Het Kremlin is in feite de volledig ommuurde en versterkte bovenstad. Hier bevinden zich
enkele prachtige paleizen en kathedralen. Interieurbezoek aan één van de kathedralen.
De wapenkamer van het Kremlin herbergt de schatten die de tsaren door de eeuwen
heen verzameld hebben.

Novodievitchi-klooster

Het middeleeuwse jongemeisjesklooster diende als schuilplaats voor vooraanstaande
vrouwen. Het is onlangs terug een actief klooster geworden. Aangrenzend bevindt zich
het kerkhof waar een aantal bekende Russen begraven liggen.

De Tretjakov-galerij

Moskou & St.-Petersburg.

Poesjkin

Tsarskoje Selo of het Tsarendorp ligt 27 km ten zuiden van de stad. Te Poesjkin bevindt
zich het zomerpaleis van Catharina de Grote. Het paleis werd na WO II volledig heropgebouwd. De grote praalstukken van dit paleis zijn de grote balzaal, de amberkamer, de
uitgebreide kunstcollectie en de prachtig aangelegde tuinen. Ook ’s winters is het hier
magisch vertoeven en kan een trojka-ritje in de paleistuinen gemaakt worden.

Pavlovsk

Pavlovsk is gelegen nabij Poesjkin (Tsarskoje Selo). Bezoek aan het gerestaureerde paleis
van Paul I. Het paleis herbergt een belangrijke collectie Europese en Russische kunstvoorwerpen, prachtig antiek meubilair en indrukwekkende interieurs.

Izaakskathedraal

Een must voor liefhebbers van iconen en Russische schilderkunst vanaf de 11de tot de
20ste eeuw. Een museum op wereldniveau.

Dit monumentale bouwwerk domineert het stadsbeeld met haar indrukwekkende
koepel en is opgetrokken uit rood graniet en grijs marmer. Het interieur is rijkelijk versierd
met kleurrijke halfedelstenen en een uitgebreide iconencollectie.

Het Poesjkin Kunstmuseum

Petrus en Paulusvesting

Museum met een rijke collectie wereldkunst: Griekse en Romaanse kunst, een grote collectie Italiaanse Renaissancewerken en Franse Impressionisten.

Excursies

residentie van Peter de Grote is gelegen aan de Finse Golf in een prachtige omgeving.
Wandeling door de Franse tuinen met honderden fonteinen en de vergulde cascade en
bezoek aan het Grote paleis. Van mei tot september kan de heen- en/of terugreis van
deze uitstap ook per draagvleugelboot.

Sergiev Possad

Sergiev Possad Trinity is 70 km ten NO van Moskou gelegen en is voornamelijk bekend
voor het 14de -eeuwse klooster. De kloostergronden herbergen enkele kerken, torens en
kathedralen met prachtige koepels. Tot op vandaag fungeert Sergiev Possad als de zetel
voor de Russisch Orthodoxe Kerk.

Vladimir en Suzdal

Dagexcursie, inclusief lunch, met bezoek aan 2 stadjes van de Gouden Ring rond Moskou
(± 200 km). Vladimir is vnl. gekend voor de typische 12de een 13de -eeuwse gevels en de
kathedraal met fresco’s van Andreï Rublev. Suzdal is één van de oudste Russische steden,
gesticht in 1024, met een aaneenschakeling van houten huizen, kloosters en kerken.

Circus- ballet en theatervoorstellingen

Imagine kan voor u in beide steden circus-, ballet-, of theatertickets reserveren om uw
verblijf compleet te maken. Programma’s op aanvraag bij uw reisagent.

EXCURSIES ST.-PETERSBURG
Stadsbezoek St.Petersburg

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de voormalige Russische hoofdstad zoals: de Hermitage, Nevsky Prospect,
het paleizenplein, de Admiraliteit, het Smolnyklooster en de Nikolaaskerk.

De Hermitage

De Hermitage is één van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zowel het prachtig
gedecoreerde Winterpaleis met ontelbare antieke meubels als de collectie Europese
schilderkunst zijn van onschatbare waarde en zijn een must voor iedere kunst- en cultuurliefhebber.

Peterhof

De Petrus en Paulusvesting is gelegen op het hazeneiland in het centrum van de stad
en was oorspronkelijk bedoeld als verdedigingsbastion en daarna als munitiedepot en
gevangenis. In de kathedraal liggen de Romanov-tsaren begraven en onder de vergulde
spitstoren schuilt een Vlaamse beiaard.

Russisch Museum

De hoofdvesting van het Russisch Museum is het Michailovski-paleis. Het is, na de
Tretjakov-galerij in Moskou, het grootste museum gewijd aan Russische kunst: iconen,
portretten, beeldhouwkunst en hedendaags werk.

Het Joesoepovpaleis

Het aristocratisch Joesoepovpaleis is één van de best bewaarde familieresidenties in het
centrum van de stad, aan de Moika-rivier. Het interieur is volledig intact en getuigt van
de rijkdom van de vooraanstaande familie. Op 17 december 1916 werd Raspoetin op
gewelddadige wijze vermoord in de paleiskelder.

De Wederopstandingskerk

De Wederopstandingskerk, oftewel kerk van de Verlosser op het Bloed, is gebouwd op
de plaats waar tsaar Alexander II werd vermoord in 1881. De drukke en kleurrijk versierde koepels staan in schril contrast met de neoklassieke gebouwen in de omgeving. Het
interieur is versierd met de 144 wapenschilden van Rusland in mozaïek en mineralen.

Fabergé-museum - Shuvalov-paleis

Het Shuvalov-paleis is gelegen aan de Fontanka-rivier en is één van de mooiste en best
gereconstrueerde familiepaleizen van de stad. Hier is de grootste privécollectie aan
kunstwerken van Carl Fabergé tentoongesteld, waaronder 9 van de 52 originele, rijkelijk
gedecoreerde paaseieren, zilveren miniaturen en iconen. Imagine organiseert voor u een
exclusief privébezoek.

Folkloreshow in het Nikolayevski-paleis

Geniet van een 2 uur durende folkloreshow, met entr’acte in het 19de-eeuws paleis dat
werd gebouwd voor Groothertog Nikolai Nikolaevich. Aansluitend kan indien gewenst
een diner in het paleis gereserveerd worden.

Bezoek aan Peterhof, ook Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd. De zomer11

Praktisch

vanaf € 1.460

GEGARANDEERDE GROEPSREIS

5 dagen/4 nachten - Prijs per persoon

Stravinski

5-daagse luxe-groepsreis St.-Petersburg.

Dag 1

Brussel - St.-Petersburg

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar St.-Petersburg. Onthaal en transfer naar het
stadscentrum. Bezoek aan de wederopstandingskerk, oftewel kerk van de Verlosser op
het Bloed. Ze is gebouwd op de plaats waar tsaar Alexander II werd vermoord in 1881
en vertoont enkele drukke en kleurrijk versierde koepels. Het interieur is versierd met de
144 wapenschilden in mozaïek en mineralen. Transfer naar hotel Ambassador****. Diner
in het hotel. Overnachting.

Dag 2

St.-Petersburg

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit,... Bezoek aan de
Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het centrum van de stad. Hier
liggen de Romanovs begraven en krijgt u een goed beeld over de geschiedenis van
de tsaren. Lunch in de stad. Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze
musea ter wereld. Zowel het prachtig gedecoreerde Winterpaleis als de collecties
Europese schilderkunst zijn van onschatbare waarde. Diner in het hotel en overnachting.

Dag 3

St.-Petersburg

Dag 4

St.-Petersburg

Dag 5

St.-Petersburg - Brussel

Excursie naar Peterhof, ook wel Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd. Wandeling doorheen de Franse tuinen met honderden fonteinen en een vergulde cascade.
Lunch nabij het paleis. ’s Namiddags bezoek aan de Izaakskathedraal, ongetwijfeld één
van de mooiste kerken van de stad. Fotostop aan de Russisch Orthodox Sint Nikolaas der
Zeelieden kerk. Diner in een restaurant op wandelafstand van het hotel. Overnachting.

Vertrek
PRIJS
SINGLE SUPPL.
18/05/2020
€ 1.540
€ 340
22/06/2020
€ 1.540
€ 340
13/07/2020
€ 1.540
€ 340
17/08/2020
€ 1.460
€ 260
14/09/2020
€ 1.460
€ 260
				
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten
in economy klasse, ruimbagage incl.
- 4 nachten hotel Ambassador**** te Sint-Petersburg
(of gelijkwaardig).
- Programma in volpension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 5).
- Dranken aan tafel: water, koffie of thee.
- Franstalige lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma.
- Tweetalige (N/F) Imagine-reisbegeleider
vanaf 10 deelnemers.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien: ± 7 euro p.p.p.d.
- Gratis e-visum.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het is mogelijk dat andere Imagine-reizigers u vervoegen
tijdens de reis.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Indien u deze reis privé of in gesloten gezelschap wenst
te maken, kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw
hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Vertrek naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), 27km ten zuidwesten van de stad gelegen.
Bezoek aan het Catharinapaleis, de zomerresidentie van Catharina de Grote. Het paleis
werd na de verwoestingen van WO II volledig heropgebouwd. Lunch nabij het paleis.
Terugkeer naar de stad. Bezoek aan het aristocratisch Yussupovpaleis, één van de best
bewaarde luxueuze familieresidenties in het centrum van de stad, waar Raspoetin in
1916 vermoord werd. Begeleide wandeling op de majestueuze flaneerboulevard Nevski
Prospect. Folklore-avond met diner in het Nikolayevski-paleis. Overnachting.
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar
Brussel.

www.imaginetravel.be
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Dag 1

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou. Kort stadsbezoek op weg naar het
hotel. Transfer naar hotel Hilton Leningradskaya*****. Diner en overnachting in het hotel.

Brussel - Moskou

Praktisch

Dag 2

Moskou

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor het Rode Plein en enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad. Bezoek aan het interieur van
de Verlosserskathedraal. Lunch in de stad. Bezoek aan de Tretjakov-galerij, een must voor
liefhebbers van iconen en Russische schilderkunst vanaf de 11de eeuw. Diner in de stad.
Overnachting in het hotel.

Dag 3

Moskou

Dag 4

Moskou - St.-Petersburg

Dag 5

St.-Petersburg

Bezoek aan het Kosmonautenmuseum. Dit museum is gevestigd in een gigantische
stalen obelisk en geeft de geschiedenis van de Russische ruimtevaart weer. Je komt er
onder andere meer te weten over het leven van de kosmonauten in al haar facetten.
Wandeling door het VDNKh park, een gigantisch park waar Sovjetpaviljoenen en socialistische kunstwerken tentoongesteld staan. Vandaag de dag is het een indrukwekkend
recreatie- en winkelpark. Lunch in de stad. Bezoek aan enkele van de prachtig gedecoreerde metrohaltes die de stad rijk is en wandeling doorheen de Arbatwijk. Diner in een
restaurant op wandelafstand van het hotel. Overnachting.

Anastasia

8-daagse luxe-groepsreis Moskou en St.-Petersburg.

Bezoek aan het Kremlin. Binnen de versterkte stadsburcht liggen enkele paleizen,
kathedralen en de beroemde Tsarinaklok. Interieurbezoek aan één van de kathedralen.
Lunch in de stad. Transfer naar het station voor het vertrek per sapsan sneltrein naar
Sint-Petersburg. Aankomst te Sint-Petersburg. Transfer naar hotel Ambassador****. Diner
in het hotel en overnachting.
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit,... Bezoek aan de
Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het centrum van de stad. Hier
liggen de Romanovs begraven en krijgt u een goed beeld over de geschiedenis van
de tsaren. Lunch in de stad. Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze
musea ter wereld. Zowel het prachtig gedecoreerde Winterpaleis als de collecties
Europese schilderkunst zijn van onschatbare waarde. Diner in het hotel en overnachting.

Dag 6

St.-Petersburg

Excursie naar Peterhof, ook wel Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd. Wandeling doorheen de Franse tuinen met honderden fonteinen en een vergulde cascade.
Lunch nabij het paleis. ’s Namiddags bezoek aan de Izaakskathedraal, ongetwijfeld één
van de mooiste kerken van de stad. Fotostop aan de Russisch Orthodox Sint Nikolaas der
Zeelieden kerk. Diner in een restaurant op wandelafstand van het hotel. Overnachting.

Dag 7

St.-Petersburg

Dag 8

St.-Petersburg - Brussel

vanaf € 2.220

GEGARANDEERDE GROEPSREIS

Vertrek
PRIJS
SINGLE SUPPL.
15/05/2020
€ 2.280
€ 480
19/06/2020
€ 2.280
€ 480
10/07/2020
€ 2.280
€ 480
14/08/2020
€ 2.220
€ 480
11/09/2020
€ 2.220
€ 480
			
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten
in economy klasse, ruimbagage incl.
- 3 nachten hotel Hilton Leningradskaya***** te Moskou
(of gelijkwaardig).
- 4 nachten hotel Ambassador**** te St.-Petersburg
(of gelijkwaardig).
- Sapsan sneltrein in 2de klasse Moskou-St.-Petersburg.
- Programma in volpension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 8).
- Dranken aan tafel: water, koffie of thee.
- Franstalige lokale gidsen in beide steden.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven in het programma.
- Tweetalige (N/F) Imagine-reisbegeleider
vanaf 10 deelnemers.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien: ± 7 euro p.p.p.d.
- Visumkosten: 120 euro per persoon.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het is mogelijk dat andere Imagine-reizigers u vervoegen
tijdens de reis.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Indien u deze reis privé of in gesloten gezelschap wenst
te maken, kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf
uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Vertrek naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), 27 km ten zuidwesten van de stad gelegen.
Bezoek aan het Catharinapaleis, de zomerresidentie van Catharina de Grote. Het paleis
werd na de verwoestingen van WO II volledig heropgebouwd. Lunch nabij het paleis.
Terugkeer naar de stad. Bezoek aan het aristocratisch Yussupovpaleis, één van de best
bewaarde luxueuze familieresidenties in het centrum van de stad, waar Raspoetin in
1916 vermoord werd. Begeleide wandeling op de majestueuze flaneerboulevard Nevski
Prospect. Folklore-avond met diner in het Nikolayevski-paleis. Overnachting.
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar
Brussel.

www.imaginetravel.be
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RUSLAND INDIVIDUELE CITYTRIPS

Natalia

4-daagse citytrip Moskou.

Praktisch

€ 1.030

INDIVIDUEEL BEGELEIDE CITY TRIP

Olga

4-daagse citytrip St.-Petersburg.

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage

Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou.
Onthaal en privé transfer naar hotel Mercure Moscow
Paveletskaya****. Overnachting.
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad
en bezoek aan het kerkhof van het Novodievichiklooster. ’s Namiddags bezoek aan de Christus Verlosserskerk,
de metro en de Arbatwijk.

Dag 3

Moskou

Ontbijt. Bezoek aan het Kremlin met interieurbezoek
aan één van de kathedralen en bezoek aan de Wapenzaal. ’s Namiddags bezoek aan de Tretjakov-galerij.

Dag 4

Moskou - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.
14

Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 3 overnachtingen in BB in Hotel Mercure Moscow
Paveletskaya****.
- Frans- of Engelstalige lokale privé gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien: ± 7 euro p.p.p.d.
- Visumkosten.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen
of in gesloten gezelschap wenst te maken, kan
dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotelen transportfaciliteiten en Imagine maakt uw
droomreis op maat. Meer informatie bij uw reisagent.

Praktisch

vanaf € 1.060

INDIVIDUEEL BEGELEIDE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage.

Dag 1

Brussel - St.-Petersburg

Dag 2

St.-Petersburg

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar St.-Petersburg. Onthaal en privé transfer naar het Boutique hotel
Rossi****+. Overnachting.
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad
en bezoek aan het Hermitagemuseum. ’s Namiddags
begeleide wandeling op de Nevsky Prospect.

Dag 3

St.-Petersburg

Ontbijt. Excursie naar Poesjkin. Bezoek aan het zomerpaleis en de prachtig aangelegde tuinen. ’s Namiddags
bezoek aan de Petrus en Paulusvesting.

Dag 4

St.-Petersburg - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Brussel.

Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines in economy klasse
(of Lufthansa mits supplement tijdens de winter),
ruimbagage incl.
- 3 overnachtingen in BB in Boutique-hotel Rossi****+.
- Frans- of Engelstalige lokale privé gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien: ± 7 euro p.p.p.d.
- Gratis e-visum.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen
of in gesloten gezelschap wenst te maken, kan
dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotelen transportfaciliteiten en Imagine maakt uw
droomreis op maat. Meer informatie bij uw reisagent.

van het Kremlin, de Lomonosov-universiteit,... Interieurbezoek aan de Verlosserskathedraal. Vrije lunch. ’s Namiddags bezoek aan de Tretjakov-galerij, een must voor liefhebbers
van iconen en Russische schilderkunst vanaf de 11de eeuw. Vrij diner en overnachting.

Praktisch

Dag 3

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen - Vertrek mogelijk elke vrijdag

Moskou

Bezoek aan het Kremlin. Het Kremlin is in feite de volledig ommuurde en versterkte bovenstad. Hier bevinden zich enkele prachtige paleizen en kathedralen. (interieurbezoek
aan één van de kathedralen). De wapenkamer van het Kremlin herbergt de schatten die
de tsaren door de eeuwen heen verzameld hebben. Vrije lunch. ’s Namiddags bezoekt u
met uw privé gids enkele van de prachtig gedecoreerde metrohaltes die de stad rijk is en
maakt u een wandeling doorheen de Arbatwijk. Imagine reserveert voor u ‘s avonds een
ticketje voor een voorstelling in het circus van Moskou (gids en transfers niet inbegrepen). Vrij diner en overnachting.

Catharina

8-daagse individueel begeleide duo citytrip
Moskou en St.Petersburg.

Dag 4

Moskou - St.-Petersburg

Dag 5

St.-Petersburg

Dag 6

St.-Petersburg

Dag 7

St.-Petersburg

Vrije voormiddag voor een individueel stadsbezoek of voor shopping in de populaire GUM. ’s Namiddags transfer naar het station. Vertrek per sapsan sneltrein naar SintPetersburg. Aankomst te Sint-Petersburg tegen de avond. Onthaal door uw privé gids en
transfer naar het hotel. Het hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Classic:
hotel Oktiabrskaya***(*) (transfer niet inbegrepen), Comfort: Boutique hotel Rossi****+,
of Prestige: Taleon Imperial*****. Vrij diner en overnachting.
Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit,... Interieurbezoek aan
de Izaakskathedraal, ongetwijfeld één van de mooiste kerken van de stad. Vrije lunch.
’s Namiddags brengt u een bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, gelegen op het
hazeneiland in het centrum van de stad. Hier liggen de Romanovs begraven en krijgt u
een goed beeld op de geschiedenis van de tsaren. Vrij diner en overnachting.
Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zowel het
prachtig gedecoreerde Winterpaleis als de collecties Europese schilderkunst zijn van
onschatbare waarde. Aansluitend maakt u een wandeling doorheen de zomertuinen.
Deze zijn opgericht onder het bewind van Peter de Grote en staan bekend als één van
de meest romantische plaatsen van de stad. Vrije namiddag voor een wandeling op de
majestueuze flaneerboulevard Nevsky Prospect of voor een optioneel bezoek aan het
Joesoepovpaleis. Vrij diner en overnachting.

Dag 1

Brussel - Moskou

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou. Onthaal door uw privé gids. Kort
stadsbezoek op weg naar het hotel. Het hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Classic: hotel Budapest***(*), Comfort: hotel Mercure Paveletskaya****, of Prestige:
Hilton Leningradskaya*****. Vrij diner en overnachting.

Dag 2

Moskou

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals bijvoorbeeld het Rode plein, de omwalling

Tijdens de zomerperiode (± 15/5-15/10) maken we een excursie naar Peterhof, ook
Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd. Begeleide wandeling door de
Franse tuinen met honderden fonteinen en een vergulde cascade en bezoek aan het
Grote Paleis, of het Montplaisir paviljoen. Tijdens de winterperiode (± 15/10-15/5) maken
we een uitstap naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), 27km ten zuidwesten van de stad
gelegen, voor een bezoek aan het Catharinapaleis, de zomerresidentie van Catharina
de Grote. Het paleis werd na de verwoestingen van WO II volledig heropgebouwd. Vrije
lunch. Vrije namiddag voor een individueel stadsbezoek of voor shopping. Imagine reserveert voor u ‘s avonds een ticketje voor een folklore-voorstelling in het Nikolaspaleis (gids
en transfers niet inbegrepen). Vrij diner en overnachting.

Dag 8

St.-Petersburg - Brussel

Check out en transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht
naar Brussel. Tijdens de winterperiode (oktober - maart) wordt de retourvlucht uitgevoerd met Lufthansa of Swiss lijnvluchten (met overstap).

vanaf € 2.185

INDIVIDUEEL BEGELEIDE DUO CITY TRIP

FORMULE
VANAFPRIJS
Classic 		
€ 2.185			
Comfort 		
€ 2.295			
Prestige 		
€ 2.650			
Prijzen: zie prijsbijlage.
Reisformules
Imagine kiest voor u de meest passende accommodatie
uit en stelt u 3 formules voor. Onze reisconsulenten hebben
bij de keuze van de accommodatie voornamelijk gelet op
de prijs-kwaliteit verhouding en de centrale ligging en dit
naar ieders smaak en budget.
- Classic: Hotel Budapest te Moskou, Hotel Oktiabrskaya
te Sint Petersburg.
Basisaccommodatie 4* (3*+) met oog voor de centrale
ligging. De meest budgetvriendelijke variant, waar luxe
en uitgebreide faciliteiten van ondergeschikt belang zijn.
- Comfort: Hotel Mercure Paveletskaya te Moskou,
Boutique Hotel Rossi te Sint Petersburg.
De betere comfortabele 4*-accommodatie
met uitgebreide hotelfaciliteiten en oog voor detail.
- Prestige: Hotel Hilton Leningradskaya te Moskou,
Hotel Taleon Imperial te Sint Petersburg.
Prijs-kwaliteit de beste 5*-luxehotels die uitermate goed
passen bij het karakter van de stad en waar luxe, gastronomie en verwenning hoog in het vaandel gedragen worden.
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten economy klasse,
ruimbagage incl.
- 3 nachten hotel te Moskou en 4 nachten hotel
te Sint-Petersburg in dubbel/BB.
- Sapsan sneltrein in 2de klasse Moskou-Sint-Petersburg.
- Engels- of Franstalige lokale privé-gidsen in beide steden.
Nederlandstalig mits supplement.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma op privé basis.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien: ± 7 euro p.p.p.d.
- Visumkosten.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Indien u deze of een gelijkaardige reis met een gesloten
gezelschap (4,6,8,10 personen) wenst te maken, kan dit
geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en bezoeken en Imagine maakt uw droomreis
op maat. Meer informatie bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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Rostov Yaroslavl
Sergiev Possad
Kostroma
Moscow
Suzdal
Vladimir

De gouden ring van Moskou

Praktisch

7-daagse individueel begeleide rondreis. Op zoek naar Ruslands verleden.

7 dagen / 6 nachten - Vertrek op vrijdag
Minimum 2 personen - Prijs per persoon

Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou (o)

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou. Onthaal en privé transfer naar het
centraal gelegen hotel Budapest***(*). Overnachting.

Dag 5

Suzdal - Vladimir (o-m-a)

Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals: de Tverskajastraat, het Rode
Plein en de Basiliuskathedraal, de muren van het Kremlin, de Lomonosov-universiteit, de
Verlosserskathedraal en de oevers van de Moskva. Vrije lunch. ’s Namiddags bezoek aan
het Kremlin. Binnen de versterkte stadsburcht liggen enkele paleizen, kathedralen en de
beroemde Tsarinaklok. Interieurbezoek aan twee van de kathedralen. Vrij diner. Overnachting.

Ontbijt. Excursie naar Vladimir. Tijdens een uitgebreid stadsbezoek wordt bijzondere
aandacht besteed aan de vele kerken en kathedralen en aan de Gouden Poort. Vladimir
is voornamelijk gekend voor de typische 12de en 13de-eeuwse gevels en de kathedraal
met fresco’s van Andreï Rublev. Lunch in de oude stad. ’s Namiddags bezoek aan de kerk
en het Vrouwenklooster van Bogolyubovo, parels van de oud-Russische bouwkunst.
Terugkeer naar Suzdal. Diner en overnachting het hotel.

Dag 3

Dag 6

Moskou - Sergiev Possad - Rostov - Jaroslavl (o-m-a)

Suzdal - Moskou (o-m)

Ontbijt. Vertrek naar Sergiev Possad. Sergiev Possad Trinity is 70km ten noordoosten van
Moskou gelegen en is voornamelijk bekend voor het 14de-eeuwse klooster. De kloostergronden herbergen enkele kerken, torens en kathedralen met prachtige koepels. Tot op
vandaag fungeert Sergiev Possad als de zetel voor de Russisch Orthodoxe Kerk. Typische
lunch in de omgeving. Transfer naar Rostov Veliki, ofwel Rostov de Grote. Tot de 14de
eeuw, was Rostov het handelscentrum van het Noordoosten. Bezoek aan de stad en aan
het 17de-eeuwse Kremlin, wellicht één van de mooiste van het oude Rusland. Transfer
naar Jaroslavl. Diner en overnachting in hotel Ring Premier**** te Jaroslavl.

Ontbijt. Bezoek aan Suzdal, één van de oudste stadjes van de Gouden Ring dat een
belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Rusland. Er wordt bijzondere
aandacht besteed aan het Kremlin, de vele kerken en kathedralen en de prachtig gedecoreerde houten huisjes. Lunch in de oude stad. ’s Namiddags volgt een bezoek aan het
openluchtmuseum voor houten architectuur, waar je tal van houten isba’s, schuren en
molens kunt bezichtigen. Bezoek aan het Sint Euthymius-klooster. Transfer naar het station van Vladimir. Vertrek per sneltrein naar Moskou rond 20u. Aankomst rond 22u. Onthaal
en privé-transfer naar hotel Budapest***(*). Overnachting.

Dag 4

Dag 7

Jaroslavl - Kostroma - Suzdal (o-m-a)

Ontbijt. Uitgebreid stadsbezoek aan Jaroslavl, de grootste stad van de Gouden Ring met
o.a. het indrukwekkende Kremlin, de stadsomwalling en de profeet Elia-kerk. Rust vind
je langs de oevers in één van de talrijke kerkjes. Lunch in de oude stad. Transfer naar
16

Kostroma, gelegen op de samenvloeiing van de Kostroma en de Volga. Bezoek aan het
provinciestadje met o.a. het Ipatiev klooster en de Drievuldigheidskathedraal. Transfer
naar Suzdal. Diner en overnachting in de typische houten bijgebouwen van het hotel
Pushkarskaya Sloboda****.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

€ 2.595

INDIVIDUEEL BEGELEIDE RONDREIS

VERTREK		
PRIJS
01/04/2020-31/03/2021 € 2.595			
		
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten naar Moskou
in economy klasse, ruimbagage incl.
- 3 nachten hotel Budapest***(*) te Moskou.
- 1 nacht hotel Ring Premier**** te Jaroslavl.
- 2 nachten hotel Pushkarskaya Sloboda**** te Suzdal.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven.
- Engels- of Franstalige privé gidsen en privé wagen.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Dranken, overige maaltijden en persoonlijke uitgaven.
- Fooien voor gidsen/chauffeurs (± € 7 p.p.p.d.).
- Visumkosten.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Imagine More
- Indien u deze of een gelijkaardige reis met een gesloten
gezelschap (4,6,8,10 personen) wenst te maken,
kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotelen transportfaciliteiten en bezoeken en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Moskou - Brussel (o)

Ontbijt. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Brussel.

www.imaginetravel.be

Olkhon
Island
Khuzhir
Ust Ordynskiy
Irkutsk

Listvianka

Authentic Russia

Praktisch

10-daagse individueel begeleide rondreis in het hart van Siberië, aan het Baikalmeer.
Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou (o)

Rechtstreekse Aeroflot-lijnvlucht naar Moskou. Onthaal en privé transfer naar het centraal
gelegen Hotel Budapest***(*). Overnachting.
Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals: de Tverskajastraat, het Rode Plein
en de Basiliuskathedraal, de muren van het Kremlin, de Lomonosov-universiteit en de
oevers van de Moskva, de Verlosserskathedraal,... Vrije lunch. Vrije namiddag. Vrij diner en
overnachting.

Dag 3

Moskou - Irkoetsk (o)

Ontbijt. Bezoek aan het Kremlin. Binnen de versterkte stadsburcht liggen enkele paleizen,
kathedralen en de beroemde Tsarinaklok. Interieurbezoek aan twee van de kathedralen.
Vrije lunch. Transfer naar de luchthaven voor de nachtvlucht naar Irkoetsk.

Dag 4

Irkoetsk - Listvianka (o-m-a)

Transfer van de luchthaven naar het centrum van Irkoetsk, de schilderachtige hoofdstad
van Oost Siberië. Ontbijt in het centrum van Irkoetsk. Bezoek aan het centrum met de
typische kerkjes en houten huizen. Op weg naar Listvianka wordt een bezoek gebracht
aan het openluchtmuseum voor houten architectuur te Taltsy. Hier kan je kennismaken
met tal van traditionele Siberische huizen, isba’s, kerkjes en vestingen alsook de typische
gertenten en traditionele ambachten uit de streek. Lunch in het museum. Bezoek aan het
stadje Listvianka, ook wel het Parijs van Siberië genoemd. Installatie in een comfortabele
herberg. Diner en overnachting in de herberg.

Dag 5

Listvianka - Irkoetsk (o-m-a)

Ontbijt. Bezoek aan het stadje Listvianka, dat zich over 5 km uitstrekt langs de oever van
het Baikalmeer. Bezoek aan de lokale markt en aan het Baikalmuseum, waar je een goed
beeld krijgt van de fauna en flora in en rondom het meer. In de aquaria kan je typische
Omul bewonderen. Lunch nabij het meer. Transfert naar Irkoetsk. Verderzetting van het
stadsbezoek en bezoek aan de lokale markt. Vrij diner. Overnachting in een 3* hotel.

Dag 6

Irkoetsk - Baai van Aya (o-m-a)

Ontbijt. Vertrek voor een 5 uur durende rit naar de oevers van het Baikalmeer. Op 60km
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

van Irkoetsk houden we halt in Ust-Orda voor een bezoek aan de Boeddhistische Datsan
(klooster) “Toubdene Darjeline” en aan het museum voor de Bouriatische Sjamanen.
Typische Bouriatische lunch onderweg. Op de prachtige route zien we 2 heilige plaatsen:
de Ekhé-Yord-heuvel en de berg Chybété. Van hier heb je een prachtig zicht op de delta
van de Anga en op de prachtige rotsformaties langs het Baikalmeer. Rit naar de Baai van
Aya, met prachtige zandstranden. Installatie in een 3*-hotel. Diner en overnachting in
het hotel.

Dag 7

Baai van Aya - Olkhon eiland (o-a)

Ontbijt. Vandaag hebt u een privé chauffeur (zonder gids) ter beschikking voor een individueel bezoek aan het eiland, een wandeling op de rotsformaties, een boottochtje op het
meer (tijdens de zomer) of een wandeling op het bevroren meer (februari-maart). Vertrek
per 4x4 naar het zuidelijk deel van het Olkhon-eiland. Oversteek per kleine ferry (tijdens
de zomer) of per 4x4 over het ijs (februari-maart). Rit doorheen de Tageran steppe en de
Vallei van de Versteende Geesten. Vrije lunch onderweg. Ontdekking van het zuidelijk
deel van het eiland. Installatie in een 3* hotel of herberg in het stadje Khuzir, de grootste
plaats op het Olkhon-eiland, nabij de heilige Sjamanka-rots. Diner en overnachting.

Dag 8

Olkhon eiland (o-m-a)

Dag 9

Olkhon eiland - Irkoetsk (o-m-a)

Ontbijt. Vandaag hebt u een privé chauffeur (zonder gids) met Russische UAZ 4x4 ter beschikking voor een volle dag verkenning van het noordelijke deel van het eiland tot aan
de Kaap Khoboï, vanwaar u een uitmuntend zicht hebt op kliffen en de Barguzinsky baai.
Picknick onderweg. De natuurpracht die u vandaag ontdekt is ronduit overweldigend.
Terugkeer naar de herberg of het hotel. Vrije tijd voor bijvoorbeeld een wandeling naar
de heilige Sjamanka-rots. Diner en overnachting.

€ 2.695

INDIVIDUEEL BEGELEIDE RONDREIS

10 dagen / 9 nachten - Vertrek op vrijdag
Minimum 2 personen - Prijs per persoon
Vertrek			
01/04/2020-31/03/2021		

PRIJS
€ 2.695

Inbegrepen
- Aeroflot-lijnvluchten van en naar Moskou en Irkoetsk
in economy-klasse, ruimbagage incl.
- 2 nachten in hotel Budapest***(*) te Moskou.
- 6 nachten in 3* hotels of herbergen zoals vermeld
in het programma.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Alle bezoeken, transfers en excursies, met lokale gidsen,
zoals vermeld in het programma met privé wagen
en Frans- of Engelstalige gids, tenzij anders vermeld
(dag 7-9).
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Dranken, overige maaltijden en persoonlijke uitgaven.
- Fooien voor gidsen/chauffeurs (± € 7 p.p.p.d.).
- Visumkosten.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Imagine More
- Indien u deze of een gelijkaardige reis met een gesloten
gezelschap (4,6,8,10 personen) wenst te maken,
kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotelen transportfaciliteiten en bezoeken en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Ontbijt. Vandaag hebt u een privé chauffeur (zonder gids) ter beschikking voor een 5 uur
durende rit (300 km) naar Irkoetsk. Installatie in een 3*-hotel. Vrij diner. Overnachting in
het hotel.

Dag 10 Irkoetsk - Moskou - Brussel (o)

Ontbijt. Vertrek per Aeroflot-lijnvlucht naar Brussel met overstap.

www.imaginetravel.be
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Sibelius

Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou

Dag 3

Moskou - St. Petersburg

Dag 4

St. Petersburg

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Moskou. Onthaal door uw privé gids. Kort
stadsbezoek op weg naar het hotel en bezoek aan enkele van de prachtig gedecoreerde
metrohaltes die de stad rijk is. Installatie in hotel Mercure Paveletskaya****. Vrij diner en
overnachting.

13-daagse individuele multi-citytrip doorheen Rusland en de Baltische Landen.

Helsinki
Tallinn
Riga

St. Petersburg

Vilnius

Moscow

Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals bijvoorbeeld het Rode plein, de omwalling
van het Kremlin, de Lomonosov-universiteit,.... Interieurbezoek aan de Verlosserskathedraal. Bezoek aan het kerkhof van het Novodievichiklooster. Vrije lunch. ’s Namiddags
bezoek aan de Tretjakov-galerij, een must voor liefhebbers van iconen en Russische schilderkunst vanaf de 11de eeuw. Vervolgens maakt u een wandeling doorheen de Arbatwijk.
Vrij diner en overnachting.
Bezoek aan het Kremlin en aan de wapenkamer. Het Kremlin is in feite de volledig ommuurde en versterkte bovenstad. Hier bevinden zich enkele prachtige paleizen en kathedralen. Interieurbezoek aan één van de kathedralen. De wapenkamer van het Kremlin
herbergt de schatten die de tsaren door de eeuwen heen verzameld hebben. Vrije lunch.
’s Namiddags transfer naar het station. Vertrek per sapsan sneltrein naar Sint-Petersburg.
Aankomst te Sint-Petersburg tegen de avond. Onthaal door uw privé gids en transfer naar
het hotel Ambassador****. Vrij diner. Overnachting.
Bezoek aan de Hermitage, één van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zowel het
prachtig gedecoreerde Winterpaleis als de collecties Europese schilderkunst zijn van
onschatbare waarde. Vrije lunch. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele
van de belangrijkste bezienswaardigheden zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de
Admiraliteit,... Vrije namiddag voor een wandeling op de majestueuze flaneerboulevard
Nevsky Prospect.
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Praktisch

vanaf € 2.750

INDIVIDUELE MULTI CITY TRIP

13 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen - Vertrek op vrijdag of zaterdag

Dag 5

St.-Petersburg

Excursie naar Tsarskoje Selo (tsarenstad), 27 km ten zuidwesten van de stad gelegen,
voor een bezoek aan het Catharinapaleis, de zomerresidentie van Catharina de Grote.
Het paleis werd na de verwoestingen van WO II volledig heropgebouwd. Bezoek aan de
paleistuinen. Vrije lunch. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het centrum van de stad. Hier liggen de Romanovs
begraven en krijgt u een goed beeld op de geschiedenis van de tsaren. Vrij diner en
overnachting.

Dag 6

St.-Petersburg - Helsinki

Ontbijt. Transfer naar het station. Vertrek met de Allegro-trein naar Helsinki rond 11u30.
Aankomst te Helsinki om rond 15u. Transfer van het station naar het hotel Klaus K**** op
eigen houtje. Vrij diner. Overnachting.

Dag 7

Helsinki - Tallinn

Dag 8

Tallinn

Ontbijt. Vrije dag voor een individueel bezoek aan de stad. Transfer naar de haven op
eigen houtje. Ferry naar Tallinn om 16.30 uur. Aankomst om 18.30 uur. Check-in in het
hotel Nordic Forum****. Vrij diner. Overnachting.
Ontbijt. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek aan de middeleeuwse Hanzestad
Tallinn, met haar boven- en benedenstad. Vrije lunch. Zeker een bezoekje waard is het
Kadriorg-paleis met bijhorende tuinen. Deze zomerresidentie werd opgericht door Peter
de Grote als cadeau voor zijn echtgenote Catharina II. Optionele excursies: zie website of
prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 9

Dag 10 Riga

Ontbijt. Vrije tijd voor een stadsbezoek aan Riga. Het oude stadsdeel zal ongetwijfeld een
onvergetelijke indruk maken op u, met haar prachtig gerestaureerde koopmanshuizen
en gezellige bars en bierkelders. Laat u bekoren door de pracht en praal van de historische bouwwerken zoals de Mariakathedraal, de Petruskerk, de Poedertoren en door de
prachtige Jugendstilhuizen die de stad rijk is. Optionele excursies: zie website of prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 11 Riga - Vilnius

Ontbijt. Vertrek per Lux Express autocar naar Vilnius om 09.30 uur. Aankomst te Vilnius om
13.40 uur. Installatie in het hotel Artis Centrum****. Vrij diner. Overnachting.

Dag 12 Vilnius

Ontbijt. Vrije tijd voor een stadsbezoek aan Vilnius, met aandacht voor de middeleeuwse en moderne stadsdelen. Bezoek zeker de beroemde universiteit, de prachtige barokke Petrus & Pauluskerk en de laatgotische St.-Annakerk. Vrije lunch. Een echte aanrader
is een excursie naar Trakai, gelegen op 30 km van Vilnius. Bezoek er de middeleeuwse
stad, eens de hoofdstad van Litouwen. In de schilderachtige omgeving te midden het
Galvesmeer ligt de grote, gotische, bakstenen eilandburcht met het historisch museum.
Optionele excursies: zie website of prijzenbijlage. Vrij diner. Overnachting.

Dag 13 Vilnius - Brussel

Check out en transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht
naar Brussel.

Vertrekdatum 		
PRIJS
01/04/2020-16/04/2020		
€ 2.750
17/04/2020-07/05/2020		
€ 2.830
08/05/2020-09/07/2020		
€ 2.980
10/07/2020-08/10/2020		
€ 2.830
09/10/2020-31/03/2021		
€ 2.750
		
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten
in economy klasse, ruimbagage incl.
- 2 nachten hotel Mercure Paveletskaya**** te Moskou
in dubbel/BB.
- 3 nachten hotel Ambassador**** te Sint-Petersburg
in dubbel/BB.
- 1 nacht hotel Klaus K**** te Helsinki in dubbel/BB.
- 2 nachten Hotel Nordic Forum**** te Tallinn in dubbel/BB.
- 2 nachten Hotel Wellton Riverside**** te Riga in dubbel/BB.
- 2 nachten Hotel Artis Centrum**** te Vilnius in dubbel/BB.
- Sapsan sneltrein in 2de klasse Moskou-St.-Petersburg.
- Allegro sneltrein in 2de klasse St.-Petersburg-Helsinki.
- Ferry ticket in 2de klasse Helsinki-Tallinn.
- Lux Express Bus Tallinn-Riga en Riga-Vilnius.
- Engels- of Franstalige lokale privé-gidsen in Moskou
en St.Petersburg.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma op privé basis.
- Luchthaventaksen en fuel.
- Visuminvitatiebrief.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Facultatieve annulatieverzekering.
- Verplichte bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Imagine kiest voor u de meest passende accommodatie
uit en stelt u voor deze reis centraal gelegen 4*-hotels voor.
Onze reisconsulenten hebben bij de keuze van de
accommodatie voornamelijk gelet op de prijs-kwaliteit
verhouding en de centrale ligging en dit naar ieders smaak
en budget.
Indien u deze of een gelijkaardige reis met een gesloten
gezelschap (4,6,8,10 personen) wenst te maken,
kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf uw hotelen transportfaciliteiten en bezoeken en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Tallinn - Riga

Ontbijt. Vertrek per Lux Express autocar naar Riga om 09.00 uur. Aankomst te Riga om
13.25 uur. Installatie in het hotel Wellton Riverside****. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de stad. Vrij diner. Overnachting.

www.imaginetravel.be
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RIVIERCRUISES TUSSEN MOSKOU EN ST.-PETERSBURG

Kandinsky

Tchekhov

Culturele 11-daagse riviercruise tussen Moskou en St.-Petersburg
met Franstalige gidsen.

12-daagse prestigieuze riviercruise tussen Moskou en St.Petersburg
met Frans- of Nederlandstalige begeleiding.

Imagine stelt u een 11-daagse riviercruise voor tussen
Moskou en St.Petersburg. Hierin laten we u graag genieten van de natuurpracht van de voorbijglijdende landschappen, van de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van het Russische volk aan boord van de compleet
vernieuwde MS Kandinsky en MS Bounine. Tijdens deze
reis word je begeleid door Franstalige gidsen en is er de
mogelijkheid om in Comfort-kajuiten of Junior Suites te
logeren met privé sanitair. Ontdek de geheimen van de
Neva en de Volga en laat u meevoeren naar het tsarentijdperk.

Prijs vanaf € 2.270 p.p.

Imagine stelt u graag deze 12-daagse complete riviercruise voor tussen Moskou en St.Petersburg. We laten u
kennismaken met de natuurpracht van de voorbijglijdende landschappen, van de Russische parels zoals
Kizhi en Uglich en van de cultuurmetropolen Moskou
en Sint-Petersburg. Grote troeven van deze reis zijn het
dubbel bezoek aan het Hermitage-museum, een excursie naar Sergiev Possad en een verblijf op een recent
gerenoveerde luxe-riviercruiser met binnenzwembad.
Aan boord van de vernieuwde MS Tchekhov heb je de
keuze uit verschillende soorten kajuiten, van compacte
comfort-kajuiten tot luxueuze Suites. Een vaart op de
Neva en de Volga is een ware belevenisreis die je wellicht nooit zal vergeten.

Prijs vanaf € 2.770 p.p.
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Rails & Rivers
T R A V E L

EDITIE 2020

VOOR MEER INFO OVER BEIDE PROGRAMMA’S,
REISDATA, DE SCHEPEN EN KAJUITEN VERWIJZEN
WE U GRAAG NAAR ONZE BROCHURE
RAILS & RIVERS 2020-2021, P. 34-37 OF NAAR
ONZE WEBSITE: WWW.IMAGINETRAVEL.BE

“TRANS SIBERIAN EXPRESS” BY PRIVATE TRAIN

Tsarengoud
16-daagse avontuurlijke treinreis
tussen Moskou en Peking aan boord
van de comfortabele “Tsarengoud” langsheen
het traject van de Trans Mongolië Express.

Imagine stelt u een 16-daagse avontuurlijke Trans Siberische luxe-treinreis voor langsheen het traject van de
Trans Mongolië Express tussen Moskou en Peking met
bezoek aan Mongolië. Tijdens deze reis met internationaal gezelschap heb je de keuze uit Duits-, Frans- of
Engelstalige begeleiding en is er de mogelijkheid om in

4 of 2-persoonscouchettes te logeren in verschillende
luxe-niveaus. Zelfs 2-persoonscouchettes met privé sanitair zijn mogelijk. Een rit met de Tsarengoud staat garant
voor een onvergetelijke ervaring!

Prijs vanaf € 4.895 p.p.

The Golden Eagle
15-daagse luxe-treinreis van Moskou naar Vladivostok
aan boord van de legendarische “Golden Eagle”.
Het “echte” Trans Siberische treintraject gaat van Moskou
naar Vladivostok. Imagine stelt u in samenwerking met
een Britse reisorganisatie een 15-daagse luxetreinreis
voor op dit traject. De voertaal aan boord is Engels en
de accommodatie aan boord is van topniveau: 2-persoonscoupe’s met privé sanitair en mogelijkheid tot een
heuse Suite. Deze Railcruise is ongetwijfeld de beste
manier om het diepe Rusland te ontdekken in alle luxe.

Rails & Rivers
T R A V E L

EDITIE 2020

Prijs vanaf € 15.495 p.p.
VOOR MEER INFO OVER BEIDE PROGRAMMA’S,
REISDATA, DE TREINEN EN COUCHETTES
VERWIJZEN WE U GRAAG NAAR ONZE BROCHURE
RAILS & RIVERS 2020-2021, P 18-21 OF NAAR
ONZE WEBSITE: WWW.IMAGINETRAVEL.BE
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De Baltische Landen
Middeleeuwse parels aan de Baltische Zee.
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DE BALTISCHE LANDEN HOTELS TALLINN
TALLINN

4

5

2

3

1

1

HOTEL L’ERMITAGE***

Ligging: gelegen in een groene omgeving op 5 minuten wandelen van het stadscentrum
en het stadhuis, op 300 m van het Toompea-kasteel en de Alexander Nevsky-kathedraal.
Logies: modern ogend hotel met 90 luchtige kamers met eigen badkamer met douche of bad en haardroger, flatscreen satelliet-tv, minibar, safe en gratis WiFi. De superior
kamers beschikken bovendien over een jacuzzi. Er zijn ook rolstoelvriendelijke kamers
aanwezig.
Faciliteiten: in het restaurant worden verschillende lokale en internationale menu’s
geserveerd. Overigens is er een gezellige lobbybar met haard, Finse sauna, conferentieruimte en ondergrondse parking (betalend).
Imagine: goed gelegen, correct hotel met gezellige, hoogwaardige accommodatie aan
een goede prijs.

2

BOUTIQUE HOTEL MERCHANT’S HOUSE****

Ligging: in de historische benedenstad, nabij de middeleeuwse stadswallen, koopmanshuizen en bezienswaardigheden.
Logies: het hotel is opgetrokken in 14-16de-eeuwse koopmanshuizen en herbergt 37
stijlvolle, comfortabele en unieke kamers met zicht op de stad of op de binnentuin. Alle
modern comfort zoals badkamer met bad of douche, badjas en haardroger, flatscreen-tv,
safe, gratis WiFi en minibar zijn aanwezig. Door de aard van het gebouw is geen enkele
kamer gelijk.
Faciliteiten: in het “Entrecote”-restaurant worden lokale en internationale gerechten geserveerd. De Ice bar is een synergievoorbeeld van design en authentiek karakter. Tot rust
komen kan ook in de bibliotheek of de Spa met sauna en massageruimte.
Imagine: design en authenticiteit gaan hand in hand in dit centraal gelegen Boutiquehotel met middeleeuws karakter.

3

HOTEL NORDIC FORUM****

Ligging: ideale ligging, op 150 meter van de historische stad en op 10 minuten rijden
van de luchthaven. Op wandelafstand van tal van toffe winkels, bars en restaurantjes.
Logies: modern 4* hotel met 267 ruime kamers. De comfortabele kamers zijn modern
ingericht met beige tinten en hebben een elegant design. Alle kamers beschikken over
airco, lcd tv, gratis WiFi, safe, thee-en koffiefaciliteiten, minibar, strijkijzer en badkamer
(haardroger). Naast de standaardkamers zijn er ruimere deluxe kamers, businesskamers
met een prachtig uitzicht over de stad en suites.
Faciliteiten: geniet van klassieke en internationale gerechten in “Restaurant Monaco”.
Gezellige lobbybar. Gratis gebruik van het recreatiecentrum met binnenzwembad,
jacuzzi, sauna’s en fitnessruimte. Spacentrum en schoonheidssalon waar verschillende
schoonheidsbehandelingen mogelijk zijn. Businesscentrum met tal van conferentiefaciliteiten. Ondergrondse parking tegen betaling.
Imagine: dit modern viersterrenhotel met een ruime waaier aan faciliteiten is de ideale
uitvalsbasis voor de zakenreiziger en recreant.

4

BOUTIQUE HOTEL THREE SISTERS*****

Ligging: ideaal gelegen, in het centrum van de historische, middeleeuwse bovenstad, op
600m van het stadhuis en op 500 m van de haven.
Logies: achter de drie 14de-eeuwse gevels schuilt een kleinschalig boutique hotel met
23 luxekamers, allen verschillend van grootte en inrichting maar wel voorzien van de
laatste technologische snufjes: flatscreen tv, dimlichten, CD/DVD, gratis WiFi,... In sommige kamers staat het victoriaans bad te midden de kamer. De dikke muren, eiken trappen
en gezellige lobby met open haard zorgen er voor een huiselijke sfeer.
Faciliteiten: verwen uzelf in het restaurant “Bordoo” waar men u gastronomische, Estse
specialiteiten en fusiongerechten serveert met de bijpassende wijnen.
Imagine: een verblijf in dit hotel is pure verwennerij. Authenticiteit, topkeuken en service gaan hand in hand in dit boutique-hotel met historisch karakter.

5

HOTEL SCHLÖSSLE*****

Ligging: dit 5* hotel is opgetrokken in een voormalig koopmanshuis uit de 13de eeuw en
gelegen in Holy Spirit Street, één van de vele pittoreske straatjes die Tallinn rijk is.
Logies: alle 23 kamers zijn uitgerust met airco, bureau, flatscreen-tv, safe, telefoon,
minibar, gratis WiFi en een badkamer met douche, haardroger, badjas en -slippers en luxe
toiletartikelen. De standaardkamers hebben uitzicht over de binnenplaats. Daarnaast zijn
er ook iets ruimere superior en deluxe kamers, executive kamers en enkele suites.
Faciliteiten: laat u culinair verwennen in het “Schlössle” restaurant voor een verfijnd
avondmaal, in de bistro voor een lichte maaltijd of snack of in de gezellige tuin tijdens
de warme zomerdagen voor een hapje en een drankje. Ontspannen kan in de wellness.
’s Ochtends kunt u gratis gebruik maken van de sauna en tegen betaling zijn er verschillende schoonheidsbehandelingen mogelijk.
Imagine: dankzij het gebruik van zachte kleuren, klassieke decoratie en comfortabel
meubilair komt u meteen tot rust in dit 5* luxehotel.
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HOTEL IBIS CENTER***

Ligging: dit levendige hotel ligt op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden. vlakbij het Centraal station en de markthallen.
Logies: de 125 modern ingerichte kamers zijn uitgerust met airco, safe, gratis WiFi, smarttv en een badkamer met douche en haardroger. Aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers zijn mogelijk.
Faciliteiten: de Ibis Kitchen serveert de hele dag lichte, internationale maaltijden. Voor
ontspanning kunt u terecht in de Booky Bar, een aangename en gezellige ruimte waar
ook een hapje of drankje te verkrijgen is. Er zijn ook conferentiefaciliteiten in het hotel.
Imagine: budgetvriendelijk hotel op een uitstekende locatie.
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2

RIXWELL HOTEL KONVENTA SETA***

Ligging: zeer centraal gelegen, in een historisch kloostercomplex in het hart van de oude
Hanzestad, op een steenworp van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Logies: achter de historische klooster façades bevinden zich 141 gezellige kamers,
voorzien van alle hedendaags comfort. Door de aard van het middeleeuws complex zijn
alle kamers verschillend en bevatten ze authentieke elementen zoals houten balken en
vloeren en grote traphallen. De ruime junior suites en familiekamers zijn uitermate geschikt voor een langer verblijf.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, gezellige lobby bar die 24/24u beschikbaar is, conferentiefaciliteiten op maat. Gratis WiFi in het hele hotel. Betalende parking op wandelafstand van het hotel.
Imagine: ideaal hotel voor wie een romantische, budgetvriendelijke citytrip wil maken
in een authentiek kader.

3

HOTEL GUTENBERGS*** *

( )

Ligging: gerenoveerd charmehotel opgetrokken in een historisch pand met een uitstekende ligging in het stadscentrum, naast de Dom en het plein. De luchthaven bevindt
zich op ± 10km van het hotel.
Logies: hotel met 38 romantisch ingerichte kamers. Elke kamer beschikt over alle hedendaags comfort: gratis WiFi, televisie, telefoon, minibar, safe en badkamer met haardroger.
U heeft de keuze uit de stijlvol ingerichte standaard kamers (18 m2), ruimere Junior Suites
(30 m2) of ‘Deluxe appartementen’ (68 m2).
Faciliteiten: exclusief rooftoprestaurant met een spectaculair uitzicht over de stad, waar
u kunt genieten van authentieke gerechten met een moderne toets. Conferentiefaciliteiten en wasserij aanwezig.
Imagine: charmant hotel in een historisch kader met een fantastische ligging in het hart
van Riga.

4

HOTEL JUSTUS***(*)

Ligging: uitmuntende ligging op enkele stappen van de Dom kathedraal en op wandelafstand van de overige bezienswaardigheden.
Logies: achter de authentieke façade gaan 45 gezellige kamers schuil. De standaard
kamers hebben airco, een flatscreen-tv, gratis WiFi, minibar, safe en een badkamer met
haardroger. De superior kamers zijn ruimer en hebben een aparte zithoek. Daarnaast zijn
er ook familiekamers en suites beschikbaar.
Faciliteiten: restaurant waar zowel Letse als internationale gerechten geserveerd worden. Vraag zeker naar de suggestie van de chef. Het hotel voorziet ook in conferentiefaciliteiten.
Imagine: sfeervol 4* hotel met een fantastische ligging en comfortabele kamers in een
authentieke sfeer.

5

SEMARAH HOTEL METROPOLE****

Ligging: centraal gelegen, op 400 m van het station, in een historisch 19de -eeuws gebouw, nabij het House of the Blackheads en de markthallen.
Logies: alle 88 kamers werden recent gerenoveerd. De standaard kamers (19-26 m2) die
ingericht zijn in een eclectische klassieke stijl met parketvloeren, houten decoratieve
elementen, warme kleuren en een moderne badkamer met bad en/of regendouche,
haardroger en luxe toiletartikelen. Verder is er een LCD-tv, airco, safe, thee- en koffiefaciliteiten, minibar en gratis WiFi. De superior rooms zijn ruimer (28m2) en hebben een aparte
dressing. De deluxe kamers (44 m2) bestaan uit een apart salon en slaapgedeelte. Ideaal
voor een verblijf met kinderen.
Faciliteiten: in de Commerce Gastro Pub 1871 serveert men traditionele gerechten op
een eigentijdse wijze in een stijlvol klassiek interieur. Gezellige Lobby Bar.
Imagine: ideaal hotel voor wie een romantische citytrip wil maken in een authentiek
kader aan een aanvaardbare prijs.
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6

HOTEL AVALON****

Ligging: uitermate goed gelegen vlakbij de Daugava-rivier, op wandelafstand van het
oude centrum met de belangrijkste bezienswaardigheden.
Logies: modern designhotel met 111 comfortabel ingerichte kamers met alle hedendaagse luxe: badkamer met bad of douche, haardroger, dubbele beglazing, airco, flatscreen-tv, safe, minibar, eigentijds meubilair en WiFi (gratis). Aangepaste kamers voor
rolstoelgebruikers.
Faciliteiten: in het restaurant “Avalon” worden internationale gerechten geserveerd. Het
is aangenaam relaxen in de Lobbybar of ’s zomers op het dakterras. Verder is er nog het
schoonheidssalon Bellezza, geavanceerde conferentiefaciliteiten, parking en gratis WiFi
in het hele hotel.
Imagine: West-Europees georiënteerd viersterrenhotel met ideale ligging. De perfecte
uitvalsbasis voor een geslaagde city trip.

7

HOTEL WELLTON RIVERSIDE & SPA****

Ligging: gloednieuwe hotel met uitstekende ligging aan de rand van de binnenstad,
langs de Daugava rivier. In de omgeving vindt u tal van leuke bars en restaurantjes.
Logies: alle 222 kamers beschikken over een badkamer (bad/douche, haardroger &
toiletartikelen), airco, koffie- en theefaciliteiten, gratis WiFi, safe, minibar en flatscreen tv.
Naast de standaardkamers zijn er ook kamers met een panoramisch zicht over de rivier,
ruimere superior of deluxe kamers en familiekamers.
Faciliteiten: ’s ochtends wordt een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. De cocktail- en
sushibar AFTER serveert Europese en Aziatische gerechten en een selectie cocktails.
Vanop het terras op de bovenste verdieping kunt u genieten van een panoramisch
uitzicht over de stad en de rivier. Kom tot rust in het Spa center met zwembad, sauna,
hammam, jacuzzi, fitnessruimte en geniet van een deugddoende massage of behandeling. Groot aanbod aan conferentiefaciliteiten.
Imagine: gloednieuw, modern hotel met tal van faciliteiten en kamers voorzien van alle
nodige comfort. Ideaal uitvalsbasis voor een stijlvolle citytrip naar Riga!

8

HOTEL NEIBURGS RIGA****

+

Ligging: centraal en rustig gelegen in de oude stad, in een Art Nouveau gebouw. Op
wandelafstand van alle belangrijkste bezienswaardigheden, zoals de Dom, de opera en
tal van gezellige adresjes.
Logies: in dit luxehotel mag u een mix verwachten van Art Nouveau en hedendaags
design. Er is een ruime keuze uit studio’s en suites, gaande van standaard studio’s (2335m2) tot Deluxe Duplex Suites (58-62 m2). Elk van deze 55 studio’s zijn uitgerust met alle
hedendaagse luxe: badkamer met bad of douche en vloerverwarming, haardroger, airco,
kitchenette, flatscreen-tv, IPod dock, safe, minibar en gratis WiFi.
Faciliteiten: het is aangenaam relaxen in het stijlvolle interieur van het “Neiburgs” restaurant, een gekend adresje voor de liefhebbers van traditionele gerechten die in een
modern jasje geserveerd worden. U kunt volledig tot rust komen in de Spa met sauna,
stoombad en tal van welnessbehandelingen of in de bibliotheek.
Imagine: stijlvol designhotel in een historische kader met een opmerkelijke keuken en
een perfecte ligging.

9

DOME HOTEL & SPA**** *

( )

Ligging: uitstekende ligging in het hart van de oude stad, in een rustig, pittoresk straatje.
Het hotel is opgetrokken in een historisch gebouw, dat met grote zorg gerenoveerd werd
tot een luxueus hotel in 2009.
Logies: het boetiekhotel beschikt over 15 elegant ingerichte kamers met airco, interactieve tv, safe, Nespresso koffiemachine en gratis WiFi. De luxueuze badkamer is uitgerust
met een bad/douche, badjas, slippers en toiletartikelen.
Faciliteiten: het restaurant serveert internationale gerechten van hoogstaande kwaliteit,
bereid met lokale producten. Tijdens de warme zomermaanden kunt u ook plaatsnemen
op het dakterras met prachtig uitzicht over de stad. Ontspannen kan in de Dome Spa
tijdens een deugddoende massage of in de Finse sauna met panoramisch zicht over Riga.
Imagine: kom volledig tot rust in dit luxueuze, karaktervolle hotel met een uitstekende
service!

10

HOTEL GRAND POET BY SEMARAH*****

Ligging: rustige ligging langs het Bastejkalna park, op wandelafstand van het centrum
van de stad, waar zich de belangrijkste bezienswaardigheden bevinden en vlakbij tal van
gezellige bars en restaurantjes.
Logies: de 168 kamers in Boheemse stijl bieden zicht op het vrijheidsmonument of het
nabijgelegen park. Alle kamers beschikken over een volledig uitgeruste badkamer, inclusief regendouche/bad, haardroger, badjas, slippers en toiletartikelen. Airco, gratis WiFi,
led tv, safe, minibar en koffie- en theefaciliteiten zijn aanwezig in de kamer.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een uitstekend restaurant en bar, het gezellige
Grand Poet Café en een verfijnde cocktailbar. Er is ook een fitness, conferentiefaciliteiten
en een volledig uitgeruste Spa, inclusief zwembad, sauna, jacuzzi en een ruim aanbod
aan schoonheidsbehandelingen.
Imagine: gloednieuw 5* hotel met een uitgebreid aanbod aan faciliteiten. Ideaal voor
een luxueuze citytrip!

11

HOTEL GRAND PALACE*****

Ligging: rustig gelegen, in het centrum van de oude stad, omgeven door historische
monumenten en op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden.
Logies: het hotel is sinds 2000 gehuisvest in de in 1877 gebouwde Centrale Bank van
Letland. Vandaag is het een van de meest gerenommeerde luxehotels van de stad. De
originele ornamenten, parketvloeren, marmeren details en kristallen kroonluchters
accentueren de grandeur van dit historisch gebouw. De 88 kamers zijn modern ingerichte met grijstinten en warme kleuren en hebben een eigen badkamer met bad en/of
douche, vloerverwarming, haardroger, flatscreen-tv, airco, minibar, safe en WiFi (gratis).
Faciliteiten: 2 gastronomische restaurants “Seasons restaurant” en “Orangerie”, prachtig
gedecoreerde Pils Bar, Spa met sauna, stoombad, fitness en massageruimte. Gratis parking in de omgeving van het hotel.
Imagine: treed in de sporen van de Letse aristocratie in dit majestueuze grandeurhotel.
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COMFORT HOTEL LT - ROCK ‘N’ ROLL VILNIUS***

Ligging: centraal gelegen, op 700 m van het station en op 10 min te voet van de oude
stadskern.
Logies: modern stadshotel met als thema “Rock ‘n’ Roll” en een eigen radiozender. Het
thema komt overal terug, van in de badkamer tot in het restaurant. De 200 kamers zijn
“Urban Chique” ingericht en voorzien van een eigen badkamer met douche, vloerverwarming en haardroger, airco, grote flatscreen-tv, gratis WiFi en zijn uiteraard thematisch
gedecoreerd.
Faciliteiten: het gerenommeerde ‘Time’ restaurant biedt een ruime keuze aan NoordEuropese gerechten bereid door een beroemde Litouwse chef-kok. Gratis koffie/thee
bar in de lobby. Gratis openbare en betalende ondergrondse parking, 24/24u geopende
fitnessruimte, 4 vergaderzalen, gratis gebruik van 1 van de 4 Apple-computers en gratis
WiFi in het hele hotel.
Imagine: uniek concept-hotel voor de hippe city-tripper.
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Ligging: gelegen in het bruisende stadscentrum in een compleet gerenoveerd
19de-eeuws pand, nabij de Gediminastoren en het oude stadsdeel met indrukwekkende
architecturale monumenten.
Logies: 108 klassiek ingerichte, ruime (17-25 m2) kamers met eigen badkamer met douche of bad, haardroger, airco, flatscreen satelliet-tv, safe, minibar en gratis WiFi. De junior
suites zijn ruimer (30 m2) en hebben bovendien een balkon.
Faciliteiten: in de restaurants “La Traviata” en “Adelia” worden zowel Europese als lokale gerechten geserveerd. Verder zijn er uitgebreide wellnessfaciliteiten (fitness, sauna,
stoombad en zwembad), waar u ’s Ochtens gratis van gebruik kunt maken en een brede
waaier aan conferentiefaciliteiten. Betalende parking aan het hotel.
Imagine: comfort en service gaan hand in hand in dit centraal gelegen hotel met historisch karakter.

3

HOTEL ARTAGONIST****

Ligging: uitstekende locatie op Pilies Street, in het centrum van Vilnius. In de directe
nabijheid vindt u alle belangrijke bezienswaardigheden alsook tal van leuke bars en restaurantjes.
Logies: de kamers beschikken over een koffiemachine, gratis WiFi, airco en een volledig uitgeruste badkamer. De decoratie is van de hand van enkele Litouwse kunstenaars
en u bedient de belangrijkste kamerfaciliteiten (airco, verwarming, verlichting) met de
Artagonist Smart App.
Faciliteiten: ’s ochtends wordt u verwend met een uiterst verzorgd ontbijt, maar u kunt
in het restaurant ook terecht voor een heerlijke lunch of culinair diner. Conferentiefaciliteiten en gratis WiFi zijn beschikbaar in het hotel.
Imagine: dit gloednieuwe hotel biedt niet alleen alle mogelijke comfort, maar is uniek
in stijl dankzij de prachtige kunstwerken en omarmt de nieuwste technologieën. Ideale
verblijfplaats voor de moderne city-tripper!

4

HOTEL NARUTIS****(*)

Ligging: gelegen op de gerenommeerde Pilies Street in de bruisende oude stad, omgeven door kronkelende straatjes en gezellige binnenpleintjes, vlakbij de belangrijkste
bezienswaardigheden.
Logies: het hotel is gehuisvest in een architectonisch, middeleeuws, monumentaal gebouw met prachtige binnentuin. Elk van de 50 kamers heeft een eigen sfeer en heeft
originele middeleeuwse elementen zoals fresco’s, originele houten balken, parketvloeren
of gotische gewelven. De kamers zijn uitgerust met privé badkamer met bad of douche
en haardroger en voorzien van airco, gratis WiFi, minibar en flatscreen-tv. Gratis parking.
Faciliteiten: in het stijlvolle restaurant “Narutis” kunt u terecht voor regionale en internationale gerechten en in het “Cellar Restaurant” worden Oost-Europese gerechten geserveerd. De luxueuze Spa is gelegen in de 16de -eeuwse kelders van het pand en biedt
de hotelgasten een zwembad, jacuzzi, sauna, Turks stoombad en massageruimte. (gratis
tussen 06u en 09u ’s morgens).
Imagine: geraffineerde luxe in een stijlvol middeleeuws pand met een unieke ligging.

5

HOTEL PACAI*****

Ligging: dit gloednieuwe design hotel is gelegen nabij het stadhuis van Vilnius. Ideale
uitvalsbasis voor een bezoek aan de belangrijkste bezienswaardigheden en vlakbij tal
van gezellige cafés en eetgelegenheden.
Logies: de uiterst verzorgde kamers en suites beschikken allen over een badkamer met
bad/douche, minibar, safe, 24/24u roomservice en een bureau. De combinatie van historische elementen, natuurlijke kleuren en moderne technologie zorgen voor een zorgeloos verblijf in het hart van Vilnius.
Faciliteiten: verzorgd ontbijt wordt geserveerd in de brasserie “14 Horses”, waar u ook terecht kunt voor het diner. Restaurant 1918 biedt een intieme setting en lokale gerechten.
Voor een hapje of drankje kunt u terecht in de verfijnde bar “Sofija”. Het hotel beschikt
ook over een luxueuze spa met een ruim aanbod aan schoonheidsbehandelingen.
Imagine: geniet van een stijlvol, luxueus verblijf in dit gloednieuwe 5* luxehotel waar
historische waarden en moderne elementen hand in hand gaan.
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HOTEL LONDON**** - TARTU (ESTLAND)

Ligging: de universiteitsstad Tartu ligt op 180 km van Tallinn. Het hotel ligt in het historisch centrum, nabij de universiteit, de St.-Janskerk en het stadhuis en op wandelafstand
van tal van bars, restaurants en winkeltjes.
Logies: de 60 moderne kamers zijn elegant ingericht met houten meubilair en warme
kleuren, uitgerust met een eigen badkamer met bad of douche, vloerverwarming, haardroger, airco, safe, minibar, bureau, flatscreen-tv,... Aangepaste kamers voor rolstoelgebruikers zijn mogelijk.
Faciliteiten: in het gerenommeerde restaurant “Polpo” wordt een gezonde, hippe keuken geserveerd. Luchtige lobby, internet-corner, bar, wasserij, stomerij en strijkservice,
conferentie-en banketfaciliteiten. Gratis WiFi in het hele hotel en gratis parking aan het
hotel.
Imagine: knap stadshotelletje met alle hedendaags comfort. Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitermate geschikt etappehotel voor uw Fly & Drive vakantie door de Baltische
landen.

2

HOTEL AMMENDE VILLA***** - PARNU (ESTLAND)

Ligging: de badplaats Parnu is gelegen aan de zuidwestkust van Estland. Het hotel
bevindt zich in een idyllische groene zone, nabij de Golf van Riga en het centrum van
Parnu, op 600m van de rivier de Parnu.
Logies: het hotel dateert uit 1904 en is gevestigd in een prachtige Art Nouveau Villa.
De 24 kamers zijn uniek en verschillend gedecoreerd, maar allen met behoud van de
originele art deco-elementen en het originele hardhouten meubilair. Elk van de 24
Deluxe-kamers en Suites zijn uitgerust met alle hedendaags comfort, maar hebben een
verschillende indeling en grootte. De meeste kamers hebben airco en een prachtig zicht
of unieke locatie.
Faciliteiten: net zoals de accommodatie zelf hebben ook het restaurant en de salons
dezelfde klasse en stijl en is het er aangenaam vertoeven. Prachtige tuin, biljart, gratis
parking en gratis WiFi.
Imagine: de ideale locatie voor een sfeervol luxeverblijf voor liefhebbers van kunst,
architectuur en gastronomie. Pure verwennerij in een idyllisch kader.

3

HOTEL EZERI SPA*** - SIGULDA (LETLAND)

Ligging: gelegen in een rustige en groene omgeving, met uitzicht over het meer en op
± 15 min rijden van het 13de-eeuwse kasteel van Sigulda. Riga bevindt zicht op ± 60 km.
Logies: 30 comfortabele kamers met verduisterende gordijnen, LED tv, gratis WiFi en
badkamer met bad/douche, haardroger, toiletartikelen, badjes en slippers. Sommige
kamers hebben een balkon. De deluxe kamers bieden een prachtig uitzicht over het
meer en er zijn ook ruimere suites.
Faciliteiten: in het restaurant met zomerterras kunt u terecht voor een verzorgd ontbijtbuffet en seizoensgebonden recepten met lokale producten voor de lunch en het diner.
Ontspannen kan in de spa met sauna, stoombad, binnen- & buitenzwembad. Het hotel
stelt 4 uitgeruste conferentieruimtes ter beschikking en help graag bij het organiseren
van tal van event zoals bv een huwelijks- of verjaardagsfeest.
Imagine: ideaal hotel tijdens een rondreis door Letland of als rustige uitvalsbasis voor
een bezoek aan Sigulda en Riga. Comfortabel 3* hotel aan een correcte prijs!

4

LIELUPE BY SEMARAH**** - JURMALA (LETLAND)

Ligging: recent gerenoveerd 4* hotel in Jurmala, tussen de pijnbomen en op ± 5min
wandelen van het Bulduri strand. Jurmala is een populaire badplaats op ± 20km van Riga.
Logies: 264 kamers die allen beschikken over een volledig uitgeruste badkamer
(douche, haardroger, toiletartikelen). Daarnaast is er airco, minibar, tv, safe, gratis WiFi en
een balkon. Er zijn ook ruimere superior kamers, familiekamers met 2 aparte slaapkamers
en stapelbed voor de kinderen, en suites met ruim terras op de bovenste verdieping.
Faciliteiten: restaurant met een moderne en dynamische sfeer, waar een verzorgd ontbijtbuffet geserveerd wordt. Internationale, Letse en Russische keuken voor de lunch en
het diner. Zwembad met pool bar, kids club, schoonheidssalon, pilates studio en betalende parking. Ontspannen kan in het uitgebreide Wellness & Fitness Centre met sauna,
stoombad, jacuzzi, fitness en zoutkamer.
Imagine: modern 4* hotel met ruime kamers en een uitgebreid aanbod aan faciliteiten
voor jong en oud. Ideaal familiehotel voor een verblijfsvakantie of als korte rustpauze
tijdens uw rondreis door de Baltische landen.

5

HOTEL NATIONAL**** - KLAIPEDA (LITOUWEN)

Ligging: gevestigd in een 19de-eeuws gebouw in het oude centrum van Klaipeda, op
wandelafstand van de ferryterminal en op 15km van het National Golf Resort. Per ferry
kan je o.a. naar het maritieme museum, het dolfinarium of een van de pittoreske stadjes
op de Koerse Schoorwal.
Logies: na de voltooiing van een volledige reconstructie in 2011 biedt dit hotel plaats
aan 50 klassiek ingerichte kamers met alle modern comfort: privé badkamer met bad/
douche, vloerverwarming, airco, minibar, flatscreen-tv en gratis WiFi. Sommige kamers
hebben zicht op de rivier Dane of op de ferry-haven.
Faciliteiten: klassiek restaurant waar Litouwse en Europese gerechten geserveerd worden. Gezellige Bar “The Fat Cat” voor een glaasje of een lokaal hapje. Uitgebreide banketen conferentiefaciliteiten.
Imagine: perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de westkust van Litouwen of voor
een natuurwandeling op de Koerse Schoorwal.

6

MICHAELSON BOUTIQUE HOTEL**** - KLAIPEDA
(LITOUWEN)

Ligging: unieke en centrale ligging naast de rivier en vlakbij de ferry terminal die u naar
de prachtige Koerse Schoorwal brengt. Het boetiekhotel is gevestigd in een historisch
gebouw in het centrum van Klaipeda en op ± 300 km van de hoofdstad Vilnius.
Logies: de 16 kamers, ingericht met natuurlijke, houten elementen hebben zicht op de
rivier of het kasteel en beschikken over gratis WiFi, tv, safe en minibar. De badkamer biedt
alle nodige comfort: douche, haardroger, badjas, slippers en luxueuze toiletartikelen.
Faciliteiten: in het restaurant van het hotel, waar ook het ontbijtbuffet wordt geserveerd,
kunt u terecht voor een heerlijke lunch of diner van hoogstaand niveau met bijhorende
topwijnen. Occasioneel worden er ook wijnproeverijen georganiseerd. Mogelijkheid tot
het organiseren van events of trouwfeesten. Gratis parking.
Imagine: dit prachtige boetiekhotel heeft als grootste troef de ligging naast de Dane
rivier. Uitermate geschikt voor een comfortabel verblijf tijdens uw rondreis door de
Baltische Staten.
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BALTISCHE PARELS

Tallinn

Riga

4-daagse city trip Tallinn.

4-daagse city trip Riga.

Dag 1

Dag 1

Brussel - Tallinn

Rechtstreekse LOT lijnvlucht naar Tallinn. Onthaal en
privé transfer naar hotel Nordic Forum****. Overnachting.

Dag 2

Tallinn

Privé begeleid stadsbezoek (te voet) met aandacht
voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden
van de stad: het parlement, de orthodoxe Alexander
Nevsky kathedraal, de Dome Kerk, de oude St.-Nicolas
Kerk, het middeleeuwse stadhuis, het stadsplein en
Toompea Hill. ’s Namiddags vrije tijd of reserveer één
van onze optionele excursies: Kadriorg paleis, Rocca
Al Mare openluchtmuseum, KUMU kunstmuseum of
Lahemaa Nationaal Park. Meer info op onze website en
in de prijzenbijlage.

Dag 3

Tallinn - Helsinki - Tallinn

Mogelijkheid tot een individuele excursie per ferry naar
Helsinki. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek.
Terugkeer per ferry naar Tallinn.

Dag 4

Tallinn - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.
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Praktisch

vanaf € 585

INDIVIDUEEL BEGELEIDE CITY TRIP

Vertrek dagelijks, behalve op zaterdag Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage

Inbegrepen
- LOT lijnvluchten in economy klasse, inclusief ruimbagage.
- 3 overnachtingen in BB in Hotel Nordic Forum****.
- Privé transfers van en naar de luchthaven
- Frans- of Engelstalige lokale privé gids tijdens
het stadsbezoek.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Ferry tickets Tallinn-Helsinki & Helsinki-Tallinn:
± € 120 per persoon heen & terug.
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen
of te combineren met een andere stad, kan dit geheel
naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Brussel - Riga

Rechtstreekse Air Baltic lijnvlucht naar Riga. Onthaal en
privé transfer naar het Wellton Riverside & Spa Hotel****.
Overnachting.

Dag 2

Riga

Privé begeleid stadsbezoek (te voet) met aandacht voor
enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van
de stad: de Dome Kathedraal, de St.-Pieterskerk, de oude
gildehuizen, de Zweedse Poort en de Drie Broers. Vrije
namiddag voor een wandeling door de jugendstilwijk.

Dag 3

Riga

Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de Baltische
metropool Riga of reserveer één van onze optionele
excursies: Jurmala, Etnografisch openluchtmuseum,
Sigulda of Rundale paleis. Meer info op onze website en
in de prijzenbijlage.

Dag 4

Riga - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 495

INDIVIDUEEL BEGELEIDE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage

Inbegrepen
- Vluchten met Air Baltic in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 3 overnachtingen in BB in Hotel
Wellton Riverside & Spa****.
- Privé transfers van en naar de luchthaven.
- Frans- of Engelstalige lokale privé gids tijdens
het stadsbezoek.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen
of te combineren met een andere stad, kan dit geheel
naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Vilnius

Elina

4-daagse city trip Vilnius.

6-daagse duo city trip Tallinn en Riga.

Dag 1

Dag 1

Brussel - Tallinn

Dag 2

Tallinn

Brussel - Vilnius

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Vilnius.
Onthaal en privé transfer naar Hotel Artis****. Overnachting.

Dag 2

Vilnius

Privé begeleid stadsbezoek (te voet) met aandacht voor
enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van
de stad: de Kathedraal, het Gediminas Kasteel, de elegante St.-Anne Kerk, de Universiteit en de Poort van het
Morgenrood. Vrije namiddag.

Dag 3

Vilnius

Vrije tijd voor een individueel bezoek of reserveer één
van de optionele excursies: Trakai, Rumsiskes openluchtmuseum of uitstap naar Kaunas. Meer info op onze website en in de prijzenbijlage.

Dag 4

Vilnius - Brussel

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 515

INDIVIDUEEL BEGELEIDE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage

Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 3 overnachtingen in BB in Hotel Artis****
- Privé transfers van en naar de luchthaven
- Frans- of Engelstalige lokale privé gids tijdens
het stadsbezoek.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen
of te combineren met een andere stad, kan dit geheel
naar uw wensen. U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Rechtstreekse Air Baltic lijnvlucht naar Tallinn. Onthaal
en transfer naar hotel Nordic Forum****. Overnachting.
Vrije dag voor een individuele ontdekking van deze
Hanzestad of reserveer één van onze optionele excursies (zie website of prijzenbijlage).

Dag 3

Tallinn - Riga

Transfer per Lux Express bus naar Riga (± 4.5u). Installatie
in hotel Avalon**** voor de komende 3 nachten.

Dag 4-5 Riga

Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de Baltische
metropool Riga of voor één van de optionele excursies
(zie website of prijzenbijlage).

Dag 6

Riga - Brussel

Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 575

INDIVIDUELE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage
Inbegrepen
- Rechtstreekse Air Baltic lijnvluchten in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 5 overnachtingen in BB in de vermelde hotels.
- Transfers van en naar de luchthaven.
- Lux Express bus Tallinn - Riga
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen,
kan dit geheel naar uw wensen.
U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten
en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.
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REIZEN OP MAAT
COMBI CITYTRIPS

Bij Imagine kunt u zowel terecht voor transport in de verschillende steden als voor verbindingen tussen de 3 hoofdsteden. Wij kunnen voor u een
privé-transfer reserveren tussen de luchthaven en het hotel van uw keuze.
Daarnaast zijn er ook busverbindingen in luxe mini-autocars tussen Tallinn,
Riga en Vilnius. Vanuit Tallinn kunt u ook de ferry nemen voor een kort bezoek
aan Helsinki. Meer informatie vindt u terug in de prijzenbijlage.

MAATWERK

Vindt u het hotel van uw keuze niet terug in onze brochure of wenst u een
rondreis te maken door één of meerdere van de Baltische staten? U kiest zelf
uw hotel- en transportfaciliteiten en eventuele bezoeken en excursies. Wij
helpen u graag bij het uitwerken van uw droomreis. Contacteer uw reisagent
voor verdere informatie.
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EXCURSIES

Indien u verkiest om op voorhand al enkele excursies met privé gids en
privé transport vast te leggen voor uw bezoek aan Tallinn, Riga of Vilnius, kunt
u uiteraard ook bij ons terecht voor een volledig uitgewerkt programma. Ook
bezoeken buiten de stad vormen geen probleem. Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw reisagent.

STIJLVOL OVERNACHTEN

In de Baltische landen is er een ruim aanbod aan overnachtingsmogelijkheden, van budgetvriendelijke hotels tot stijlvolle luxehotels. Bent u op zoek
naar een authentieke luxeverblijf op een idyllische locatie? Kies dan voor één
of meerdere overnachtingen in één van de vele paleishotels of manoirs. Meer
informatie bij uw reisagent.

FLY & DRIVES

De Baltische landen lenen zicht uitermate voor een rondreis per huurwagen
van noord naar zuid of omgekeerd. U dient wel rekening te houden met vrij
hoge internationale one way kosten (± 200€) voor de huurwagen die u ter
plaatse dient te betalen. Om dit ter vermijden, en indien u voldoende tijd
heeft, kunt u ook een volledige rondreis maken met begin en eindpunt in Riga.
Imagine helpt u graag bij het uitwerken van de ideale route met aangepaste
accommodatie naar ieders wens en budget!

GROEPSREIZEN & INCENTIVES

Ook voor een groepsreis op maat of een incentive voor uw bedrijf bent u bij
ons aan het juiste adres. Laat ons uw specifieke wensen weten en wij werken
samen met u een programma op maat uit. Meer informatie bij uw reisagent.

Praktisch

vanaf € 1.490

GEGARANDEERDE RONDREIS

MET INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
9 dagen/8 nachten - Prijs per persoon Minimum 2 personen
Vertrek
16/05/2020
30/05/2020
13/06/2020
27/06/2020
11/07/2020
25/07/2020
08/08/2020
22/08/2020
05/09/2020
19/09/2020

Classical Baltics

9-daagse culturele reis met bezoek aan de hoofdsteden Vilnius, Riga, Tallinn en Helsinki
in internationaal gezelschap.
Dag 5

Riga - Sigulda (o)

LOT lijnvlucht naar Vilnius (met overstap). Onthaal op de luchthaven. Transfer naar hotel
Europa City*** of Hilton Garden Inn Hotel**** (of gelijkwaardig). Check in. Vrije namiddag.
Welkomstcocktail en ontmoeting met de medereizigers en lokale reisbegeleiding.

Bezoek aan Sigulda, door haar ongerepte natuur ook vaak het Letse Zwitserland genoemd. Bezoek aan de 13de-eeuwse ridderburcht van Turaida en aan de mysterieuze
“Goedemansgrot”. Vrije namiddag.

Dag 2

Dag 6

Riga - Tallinn (o-m)

Dag 1

Brussel - Vilnius

Vilnius - Trakai (o)

Stadsbezoek aan Vilnius, met aandacht voor de middeleeuwse en moderne stadsdelen.
Bezoek aan de beroemde universiteit, de prachtige barokke Petrus & Pauluskerk en de
laatgotische St.-Annakerk. Vertrek naar Trakai, gelegen op 30km van Vilnius. Bezoek aan
het middeleeuwse Trakai, eens de hoofdstad van Litouwen. In de schilderachtige omgeving te midden het Galvesmeer ligt de grote, gotische, bakstenen eilandburcht Trakai
met het historisch museum.

Vertrek per autocar naar Tallinn. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan een etnografisch openluchtmuseum, waar u een beeld krijgt van de Baltische landelijke bouwstijlen door de eeuwen heen. Verder, op weg naar Tallinn, passeert u enkele idyllische
badplaatsen vanwaar u prachtige panoramazichten op de Baltische kustlijn hebt. Bezoek
aan Parnu. Aankomst te Tallinn. Check-in in hotel Gotthard Residents*** of Nordic Forum
Hotel**** (of gelijkwaardig).

Dag 3

Dag 7

Tallinn (o)

Dag 8

Tallinn - Helsinki - Tallinn (o)

Dag 9

Tallinn - Brussel (o)

Vilnius - Riga (o-m)

Vertrek per autocar naar Riga. Onderweg, nabij Siauliai, wordt een bezoek gebracht aan
de kruisberg, een verlaten heuvel bezaaid met christelijke kruisbeelden. Verder, op weg
naar Riga, wordt een bezoek gebracht aan het prachtige 18de-eeuwse Rundale-paleis, de
voormalige zomerresidentie van de Hertog van Koerland. Aankomst te Riga. Check-in in
hotel Rixwell Konventa Seta*** of Wellton Riga & Spa**** (of gelijkwaardig).

Dag 4

Riga (o)

Stadsbezoek aan Riga. Het oude stadsdeel zal ongetwijfeld een onvergetelijke indruk
maken op u, met haar prachtig gerestaureerde koopmanshuizen en gezellige bars en
bierkelders. Laat u bekoren door de pracht en praal van de historische bouwwerken zoals
de Mariakathedraal, de Petruskerk, de Poedertoren en de prachtige Jugendstilhuizen die
de stad rijk is. Vrije namiddag.
o= ontbijt m= middagmaal

3*-hotels
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490
€ 1.490

4/5*-hotels
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650
€ 1.650

Supplementen
- Single toeslag 3*-hotels: € 280
- Single toeslag 4*-hotels: € 480
Inbegrepen
- LOT lijnvluchten in economy klasse, inclusief ruimbagage.
- 8 overnachtingen in 3* of 4*-hotels te Vilnius, Riga en Tallinn.
- Maaltijden volgens programma.
- Dranken aan tafel: water, koffie of thee.
- Engelstalige lokale gidsen.
- Luxeautocar tijdens de hele reis.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma.
- BTW, luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken, niet inbegrepen maaltijden
en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Indien u deze reis privé of in gesloten gezelschap wenst
te maken, kan dit geheel naar uw wensen.
Ook een combinatie met St.-Petersburg of Polen is mogelijk.
U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine
maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Stadsbezoek aan de middeleeuwse Hanzestad Tallinn, met haar boven- en benedenstad.
In de namiddag bezoekt u het Kadriorg-paleis met bijhorende tuinen. Deze zomerresidentie werd opgericht door Peter de Grote als cadeau voor zijn echtgenote Catharina II.
Ontbijt. Individuele excursie per ferry naar Helsinki. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek. Terugkeer per ferry naar Tallinn.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de LOT lijnvlucht naar Brussel.

www.imaginetravel.be
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Baltics in vogelvlucht
10-daagse rondreis met huurwagen langs de hoogtepunten van de Baltische Staten.

Praktisch

vanaf € 1.230

INDIVIDUELE RONDREIS

Dag 1

Brussel - Vilnius

Dag 2

Vilnius

LOT lijnvlucht naar Vilnius, met overstap. Transfer naar hotel Artis**** waar u de komende
2 nachten verblijft.
Ga op ontdekking in de hoofdstad van Litouwen. Zowel het middeleeuwse als moderne
stadsgedeelte lonen de moeite, met als hoogtepunten de universiteit, de barokke Petrus
& Pauluskerk en de St. Annakerk. Overnachting.

Dag 3

Vilnius - Kaunas - Klaipeda (± 307km)

Ophalen van uw huurwagen op de luchthaven van Vilnius en vertrek in westelijke richting naar Klaipeda. Onderweg kunt u een stop maken bij de middeleeuwse burcht van
Trakai en in Kaunas, voor een bezoek aan het Pazaislis-kloostercomplex. Installatie in het
Michaelson Boutique Hotel**** voor de komende 2 nachten.

Dag 4

Klaipeda

Riga

Ga te voet op ontdekking in deze metropool. Zowel het oude stadsdeel als de art nouveau wijk lonen de moeite. In de omgeving kunt per huurwagen een bezoek brengen
aan de badplaats Jurmala of aan het paleis van Rundale. Overnachting.

Dag 7

Riga - Tartu (± 245 km)

Dag 8

Tartu - Tallinn (± 215 km)

Vertrek richting de universiteitsstad Tartu. Onderweg kunt u stoppen in Sigulda, ook wel
het Letse Zwitserland genoemd, en in Cesis, vooral gekend voor zijn burcht. Installatie en
overnachting in hotel London****.
Vertrek in Noordelijke richting naar Tallinn. Stop zeker aan het Lahemaa National Park, het
oudste en grootste nationale park van Estland, en aan het 18de-eeuwse Kadriorg paleis.
Inleveren van de huurwagen bij aankomst in Tallinn op de luchthaven. De komende
2 nachten verblijft u in hotel Nordic Forum****.

Maak een wandeling doorheen de gezellige straatjes van Klaipeda of neem de ferry voor
een bezoek aan de Koerse Schoorwal. Deze uitgestrekte zandstrook tussen Klaipeda en
Kaliningrad (Rusland), opgenomen op de lijst van UNESCO als natuurgebied, is zeker een
bezoekje waard! Overnachting in uw hotel.

Dag 9

Dag 5

Dag 10 Tallinn - Brussel

Klaipeda - Riga (± 309 km)

Voor de rit naar Riga kunt u kiezen om de kustlijn te volgen, met onderweg verschillende
gezellige badplaatsen. De route door het binnenland passeert langs Siauliai, gekend
om de kruisberg, een verlaten heuvel bezaaid met christelijke kruisbeelden. Installatie in
hotel Avalon**** te Riga voor 2 nachten.
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Dag 6

Tallinn

De middeleeuwse Hanzestad Tallinn staat gekend om zijn vele gezellige steegjes en
pittoreske gebouwen. Vanuit Tallinn kunt u ook de ferry nemen naar Helsinki voor een
daguitstap. Overnachting in het hotel.

MET HUURWAGEN
10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen
Vertrek			
Dagelijks tussen 01/04/2020-31/10/2020

PRIJS
€ 1.230

Inbegrepen
- LOT lijnvluchten in economy klasse, inclusief ruimbagage.
- 9 overnachtingen in een standaard dubbele kamer in BB
in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- Transfers luchthaven-hotel (dag 1) en hotel-luchthaven
(dag 10).
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Huurwagen naar keuze.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Entrees voor de bezienswaardigheden.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen kan
dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf de hotels,
het aantal overnachtingen en Imagine maakt
uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Vrije tijd om de stad te ontdekken. Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar
Brussel.

www.imaginetravel.be

Dag 4

Parnu - Tallinn

Dag 5

Tallinn - Lahemaa

Dag 6

Lahemaa - Tartu - Dikli

Dag 7

Dikli - Rundale - Mezotne

Dag 8

Mezotne - Vilnius

Dag 9

Vilnius - Trakai - Kaunas - Monte Pacis

Ontbijt. Rit van ± 130km naar de Estse hoofdstad Tallinn. Installatie in het Three Sisters
Hotel, ondergebracht in 3 aanpalende 14de-eeuwse koopmanshuizen. Vrije tijd voor verkenning van de Hanzestad. Overnachting.
Ontbijt. Rit van ± 80km naar het Lahemaa National Park. Onderweg moet je zeker een bezoek brengen aan het 18de-eeuwse Kadriorg-paleis met bijhorende tuinen. Deze zomerresidentie werd opgericht door Peter de Grote als cadeau voor zijn echtgenote Catharina
II. Installatie in de Vihula Manoir voor 1 nacht.
Ontbijt. Rit naar Dikli van ± 310km met halte in de universiteitsstad Tartu. Geniet van een
wandeling door de gezellige steegjes en via de toffe pleintjes van de binnenstad. Rit naar
Dikli. Installatie in het verfijnde Dikli Paleis. Geniet er van het indrukwekkende park en de
spa-faciliteiten.
Ontbijt. Rit van ± 200km naar Mezotne. Breng onderweg zeker een bezoek aan het prachtige 18de-eeuwse Rundale-paleis, de voormalige zomerresidentie van de Hertog van
Koerland. Installatie in het nabijgelegen Mezotne Paleis, een parel van Lets classicisme.
Overnachting.

Authentic
Baltics

13-daagse “Fly & Drive” doorheen de Baltische
Staten met verblijf in charmante luxehotels,
manoirs en paleizen.

Dag 1

Brussel - Riga

Rechtstreekse Air Baltic lijnvlucht naar Riga. Ophalen van de huurwagen. Installatie in het
charmante Dome & Spa Hotel. Vrije tijd voor een individueel stadsbezoek. Overnachting.

Dag 2

Riga - Sigulda

Ontbijt. Vertrek naar Sigulda (± 90km), door haar ongerepte natuur, ook vaak het Letse
Zwitserland genoemd. Breng zeker een bezoek aan de 13de-eeuwse ridderburcht van
Turaida en aan de mysterieuze “Goedemansgrot”. Overnachting in het Annas Design
Hotel met SPA-faciliteiten en uitmuntend restaurant “Kannas”.

Dag 3

Sigulda - Parnu

Ontbijt. Rit noordwaarts naar de badplaats Parnu. Onderweg moet je zeker een stop maken aan de Museum Manoir Dunte, waar ooit de legendarische Baron von Münchhausen
woonde. Geniet er ook van de natuurpracht tijdens een wandeling over de 5.3km
lange “Forest Trail” naar de kust. Rit naar de badplaats Parnu. Verblijf in het luxueuze Art
Nouveau-hotel Ammende Villa voor 1 nacht.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Ontbijt. Rit van ± 240km naar de Litouwse hoofdstad Vilnius. Ontdek de middeleeuwse
en moderne stadsdelen en bezoek er zeker de beroemde universiteit, de prachtige barokke Petrus & Pauluskerk en de laatgotische St.-Annakerk. Overnachting in het luxehotel
Stikliai, gehuisvest in een historisch gebouw met barokke en gotische elementen.
Ontbijt. Rit van ± 110km naar Monte Pacis. Stop te Trakai, eens de hoofdstad van Litouwen,
gelegen op 30km van Vilnius. Breng zeker een bezoek aan dit middeleeuwse stadje. In
de schilderachtige omgeving te midden het Galvesmeer ligt de grote, gotische, bakstenen eilandburcht Trakai met het historisch museum. Even verder noordwaarts kan je het
Pazaislis-kloostercomplex van Kaunas ontdekken. Overnachting in het Monte Pacis hotel.

Dag 10 Monte Pacis - Pakruojis

Ontbijt. Rit van ± 170km naar Pakruojis. Geniet van de faciliteiten van het historisch landhuis Pakruojis Manor waar u 1 nacht logeert. U kunt er o.a. paardrijden, genieten van de
prachtige omgeving rond het meer of een filmpje meepikken in de unieke cinemaruimte
van de windmolen.

Dag 11 Pakruojis - Siauliai - Skrundas Muiza

Ontbijt. Rit van ± 200km naar Skrundas Muiza. Onderweg, nabij Siauliai, moet je zeker
even halt houden bij de kruisberg, een verlaten heuvel bezaaid met christelijke kruisbeelden. Installatie in de Manoir Skrundas Muiza met uitgebreide spa-faciliteiten. Overnachting.

Dag 12 Skrundas Muiza - Kuksas

Ontbijt. Rit van ± 85km naar Kuksas. Verblijf voor 1 nacht in de Kuksu Muiza. U kunt er
genieten van de prachtige omgeving of van een romantisch boottochtje op het meer.

Dag 13 Kuksas - Riga

Ontbijt. Rit van ± 95km naar Riga. Inleveren van de huurwagen en vlucht naar Brussel.

Praktisch

€ 2.090

INDIVIDUELE RONDREIS

MET HUURWAGEN
13 dagen/12 nachten - Prijs per persoon Minimum 2 personen
Vertrek			
Dagelijks tussen 01/04/2020-31/10/2020

PRIJS
€ 2.090

Inbegrepen
- Rechtstreekse Air Baltic lijnvluchten in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 12 overnachtingen in BB in de vermelde hotels en manoirs.
- Huurwagen cat. CDMR (type: VW Golf, Toyota Auris)
voor 12x24u.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Entrees voor de bezienswaardigheden.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wil aanpassen, kan dit geheel
naar uw wensen. Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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Polen
van A tot Z.

Gdynia
Sopot
Gdansk
Malbork

Szczecin

Torun
Poznan

Warsaw

Zamosc
Wroclav

Czestochowa
Auschwitz
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Cracow
Wieliczka

Zakopane

POLEN HOTELS WARSCHAU
WARSCHAU

4

2

5

HOTEL MAMAISON RESIDENCE DIANA****

2

3

1

1

HOTEL METROPOL***

Ligging: uiterst centraal gelegen, aan het Cultuurpaleis, op ± 500 m van het station, vlakbij het Shopping Centre “Zlote Tarasy” en op amper 2km van het oude stadscentrum.
Logies: traditioneel Pools hotel met 192 kamers met eigen badkamer met douche, haardroger en toiletartikelen. Standaardaccommodatie in dubbel of twin configuratie, gratis
WiFi, satelliet tv, bureau en zicht op de stad.
Faciliteiten: Metro Jazz Bar & Bistro-restaurant met Poolse en internationale keuken
waar geregeld live muziek gespeeld wordt of waar sportwedstrijden op groot scherm
gevolgd kunnen worden. Hier wordt ook het uitgebreid en verzorgd ontbijtbuffet geserveerd. Verder is er een wasserij-service, kluis aan de receptie, betalende parking voor het
hotel en diverse conferentiefaciliteiten.
Imagine: uiterst goed gelegen, budgetvriendelijk stadshotel voor de prijsbewuste city
tripper.

Ligging: gelegen vlakbij het centraal station, op ± 2 km van de historische binnenstad, in
de onmiddellijke omgeving van tal van leuke bars en restaurantjes.
Logies: het hotel beschikt over 46 studio’s of suites, voorzien van een uitgeruste kitchenette, gratis WiFi, telefoon, tv, safe, minibar en airco. Sommige kamers beschikken
over een balkon. De privé badkamers bieden een bad/douche en haardroger. Er zijn ook
ruimere suites voor families beschikbaar.
Faciliteiten: zowel het ontbijtbuffet als à la carte maaltijden worden geserveerd in restaurant Mąka i Woda, één van de beste Italiaanse restaurants die de stad rijk is. Het hotel
biedt ook een gloednieuwe fitnessruimte, betalende ondergrondse parking, gratis was
faciliteiten, massageruimte en conferentiefaciliteiten.
Imagine: geniet van een verzorgd en comfortabel verblijf in dit gerestaureerde gebouw
uit de 19de-eeuw. Dankzij de ruime studio’s en suites is dit hotel ideaal voor families.

3

HOTEL POLONIA PALACE****

Ligging: uiterst centraal gelegen, vlak over het Cultuurpaleis, op ± 350 m van het station,
vlakbij het Zlote Tarasy Shopping Centre en op amper 2 km van het oude stadscentrum.
Logies: gelegen in een historisch pand, biedt dit hotel plaats aan 206 ruime en stijlvol
ingerichte kamers met alle hedendaags comfort: luxe privé-badkamer met vloerverwarming, ligbad en haardroger. Klassiek gedecoreerde kamers met flatscreen-tv, dubbele
beglazing, airco, laptop-safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten en gratis WiFi.
Faciliteiten: gerenommeerd restaurant “Strauss” waar een uitgebreid ontbijtbuffet en
lokale en internationale gerechten geserveerd worden, begeleid door een passend wijntje. Er vinden soms ook Poolse kookseminaries plaats. Relaxen na een drukke dag kan
in de cosy jazz bar “Bojangles”. Gratis Fitness en sauna voor alle hotelgasten. Wellness
Centre “Papillon” voor pure verwennerij. Uitgebreid aanbod aan conferentiefaciliteiten.
Imagine: perfect gelegen 4*-hotel met een harmonieuze mix van klassieke en moderne
stijlelementen. Goede verhouding prijs/kwaliteit.

4

HOTEL MAMAISON LE REGINA*****

Ligging: uitstekende locatie in het hart van de oude stad, op wandelafstand van het
Koninklijk Paleis. Het hotel is gevestigd in het historische Mokrowsky Paleis.
Logies: Le Regina boetiekhotel beschikt over 61 verzorgde kamers en suites, veelal gedecoreerd met natuurlijke kleuren en fresco’s. Elke kamer heeft een privé badkamer met
bad/douche, haardroger, badjas en slippers. Gratis WiFi, telefoon, tv, safe, minibar, airco
en koffie & theefaciliteiten zijn voorzien.
Faciliteiten: restaurant La Rotisserie serveert u een verzorgd ontbijt, lunch en diner van
superieure kwaliteit. In de warme zomermaanden is er de mogelijkheid om buiten te
eten op de gezellige patio. De Romeinse Spa beschikt over een binnenzwembad, kleine
fitnessruimte, sauna en massageruimte.
Imagine: dit luxehotel profiteert van een uitstekende ligging en biedt alle nodige comfort en faciliteiten voor een stijlvol verblijf in Warschau.

5

HOTEL BELLOTTO*****

Ligging: gelegen in het oude centrum van Warschau, op 200m van het Koninklijk Paleis.
Het hotel is opgetrokken in een 16de-eeuws paleis.
Logies: alle 20 kamers beschikken over flatscreen-tv, gratis wifi, thee- en koffiefaciliteiten, minibar, safe en badkamer met badjas, slippers en toiletartikelen. Standaard verblijft
u in de classic kamer. Daarnaast zijn er nog de iets ruimere superior kamers en appartementen.
Faciliteiten: Italiaans restaurant “Focaccia”, koffiebar “Miodowa”, lobby bar en gratis wifi
in het hele hotel. Relaxen kan in de Club Room of in het welnesscentrum met sauna,
stoombad en fitnessruimte. Betalende parking voor het hotel.
Imagine: dit gloednieuwe hotel biedt alle luxe en comfort, en dit op een ideale en unieke
locatie in het centrum van Warschau.
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HOTEL ALEXANDER I***

Kanoniczka
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Ligging: centraal gelegen, op wandelafstand van de Wawelburcht en de Lakenhal op
het Marktplein.
Logies: de 54 comfortabele, klassieke kamers zijn ingericht met houten meubilair en
zijn voorzien van airco, satelliet televisie, gratis WiFi, telefoon, koffie-en theefaciliteiten,
minibar en privé-badkamer (haardroger). Triple kamers en kamers voor rolstoelgebruikers zijn mogelijk.
Faciliteiten: ’s morgens wordt het ontbijtbuffet met lokale specialiteiten geserveerd
in het restaurant. Verder is er een bar, 24/24u receptie, gratis WiFi in het hele gebouw,
conferentiefaciliteiten en privéparking.
Imagine: traditioneel hotel met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden.

4

1

HOTEL MAKSYMILIAN***

Ligging: uitermate centraal gelegen, op 600 m van het Marktplein met de beroemde
Lakenhal en de Mariakerk, op wandelafstand van de Wawelburcht en talrijke toffe bars
en restaurantjes.
Logies: 32 smaakvol ingerichte, gerenoveerde kamers bevinden zich achter de 19de
-eeuwse bakstenen gevel. Alle ruime kamers zijn kleurrijk & elegant gedecoreerd met
respect voor het authentieke karakter van het gebouw en beschikken over een eigen
badkamer met douche, haardroger en badartikelen, flatscreen-tv, telefoon, safe en gratis
WiFi. Triple kamers mogelijk.
Faciliteiten: stijlvol, kleinschalig kelderrestaurant “Maksymilian” waar gezonde Poolse
gerechten geserveerd worden, Health Centre “Butterfly” voor deugddoende massages,
conferentiefaciliteiten en gezellige bar en kleine vergaderruimte. Parkeerfaciliteiten op
100m van het hotel.
Imagine: de centrale locatie, gezellige inrichting, goede service en gunstige prijs maken
van dit hotel een ideale locatie voor een geslaagde citytrip.
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3

HOTEL KOSSAK****

Ligging: unieke ligging vlakbij de Wawel burcht, langs de Wisla-rivier en op wandelafstand van het oude centrum, waar u tal val leuke bars, restaurants en winkeltjes vindt.
Logies: 60 moderne kamers met LCD tv, minibar, safe, telefoon, airco en gratis WiFi. De
badkamers zijn uitgerust met een bad/douche en een haardroger. De superior kamers
hebben bovendien koffie- en thee faciliteiten en bieden een prachtig zicht op het kasteel.
Faciliteiten: zowel het Orangerie Café op de bovenste verdieping, als het restaurant
Percheron, waar het ontbijt en diner in een intiemere sfeer worden geserveerd, bieden
een prachtig zicht op de Wawel-burcht. Daarnaast is er ook een lobby bar en klanten
kunnen (tegen betaling) gebruik maken van de nabijgelegen Wawel parking.
Imagine: modern 4* hotel met een unieke ligging en uitstekende service. Imagine raadt
de superior kamers met kasteelzicht aan.

4

INX DESIGN HOTEL****

Ligging: gelegen in de Joodse wijk, vlakbij de Wisla-rivier met een ruim aanbod aan bars
en restaurantjes in de onmiddellijke omgeving. ± 20 min wandelen tot het oude centrum
en ± 15 min wandelen naar het Schindler-museum.
Logies: 118 kleurrijke, compacte designkamers, geïnspireerd op de art deco stijl en op
het kunstzinnige werk van artieste Zofia Stryjenska. Alle kamers beschikken over een LED
tv, gratis WiFi, tapijt, zithoek, minibar, airco, koffie & theefaciliteiten en volledig uitgeruste
badkamer. De premium kamers zijn ruimer en bieden plaats voor een extra bed. Op de
bovenste verdieping zijn er 4 appartementen met groot terras, ideaal voor families.
Faciliteiten: uitgebreid ontbijtbuffet, Negresco bar en restaurant met Poolse en internationale keuken. Wellness met fitness, Finse sauna, jacuzzi en massageruimte. Daarnaast is
er ook een parking en mogelijkheid tot het huren van fietsen om de stad te ontdekken.
Imagine: gloednieuw design hotel op een leuke locatie in de Joodse wijk. Ideaal voor
zowel zakenlui als hippe city-trippers en families!

5

HOTEL VIENNA HOUSE ANDEL’S****

Ligging: ideaal gelegen op 5 minuten te voet van de Lakenhal op het Marktplein, op
100 m van het station en in de nabijheid van het shopping center “Galeria Krakowska”.
Logies: het designer duo “Jestico & Whiles” ontwierp dit eigentijdse hotel met 159 ruime
en functionele kamers voorzien van alle modern comfort: luxe badkamers, airco, flatscreen- tv, DVD, laptopsafe, telefoon en gratis WiFi. Naast de standaardkamers zijn er ook
superiorkamers met king size bed en badjas en -slippers.
Faciliteiten: “Maverick” restaurant met Poolse en internationale keuken en een ruim
zomerterras, SMOK Bar, Wellness met fitness, sauna en massageruimte. Uitgebreide conferentie- en banketfaciliteiten. Betalende ondergrondse parking.
Imagine: de centrale ligging en het moderne design maken van dit hotel de ideale uitvalsbasis voor zowel zakenlui als hippe city-trippers, tijdens hun bezoek aan Krakau.

POLEN HOTELS KRAKAU

6

HOTEL SENACKI****

Ligging: centraal gelegen, op wandelafstand van de Wawel-burcht, de Joodse wijk en de
Grote Markt. Het hotel is gelegen langs de Koninklijke Route en vlakbij de Sint Petrus- en
Pauluskerk.
Logies: 20 elegante kamers met een authentieke, maar functionele inrichting. Ze
beschikken allen over een minibar, radio, telefoon, thee-en koffiefaciliteiten en een
badkamer met haardroger. Er zijn single, dubbel en twin kamers. Daarnaast kunt u ook
verblijven in een van de twee suites, die een prachtig uitzicht bieden op de Sint Petrusen Pauluskerk.
Faciliteiten: gratis WiFi in het hele hotel en conciërgeservice. In de historische kelder
werden 3 ruimtes volledig gerenoveerd. Ze bieden plaats aan 35 personen en kunnen
gebruikt worden voor allerlei events.
Imagine: kleinschalig en stijlvol hotel gelegen in het historische centrum.

7

HOTEL AMADEUS****

Ligging: uitstekend gelegen in de historische binnenstad van Krakau, op wandelafstand
van de belangrijkste bezienswaardigheden en het treinstation. In de omgeving van het
hotel vindt u tal van toffe bars en restaurantjes.
Logies: in het 16de-eeuwse gebouw is er plaats voor 20 kamers en 2 suites. Alle kamers
beschikken over airco, tv, minibar, thee- en koffiefaciliteiten, safe, gratis wifi en badkamer
met haardroger en badjassen. De suites zijn ruimer en hebben een aparte living en een
jacuzzi in de badkamer.
Faciliteiten: het hotel beschikt over een kleine fitnessruimte, sauna, conferentiefaciliteiten, souvenirshop, gratis WiFi en toegang tot een parking vlakbij het hotel (tegen betaling). Er is ook een restaurant, waar zowel Poolse als internationale gerechten geserveerd
worden, een café en een gezellige bar.
Imagine: charmant boutique-hotel met verzorgde kamers en een uitstekende ligging in
de binnenstad van Krakau.

8

HOTEL UNICUS****

Ligging: dit sfeervol 4* hotel is super centraal gelegen, in het hart van de oude stad, in
een zijstraat van de hoofdas Florianska. Alle belangrijke bezienswaardigheden, alsook tal
van leuke bars en restaurantjes, bevinden zich dan ook op nabij het hotel.
Logies: 35 charmante kamers met luxueuze badkamer (douche en haardroger), safe,
telefoon, minibar, koffie-, thee- en strijkfaciliteiten en gratis WiFi. Naast de standaardkamers zijn er ook ruimere deluxe kamers met uitzicht over de Florianska straat.
Faciliteiten: restaurant en bar in de kelder, waar ’s ochtends een hartelijk ontbijt geserveerd wordt. U kunt er ook terecht voor het diner, bereid door een gerenommeerde chef.
Het hotel beschik ook over een sauna, fitness en gedeelde parking met het nabijgelegen
Hotel Unicus Palace.
Imagine: centraal gelegen 4* hotel voor een stijlvol en comfortabel verblijf tijdens uw
citytrip naar Krakau! Geniet er van de uitstekende service en verfijnde keuken.

9

HOTEL UNICUS PALACE*****

Ligging: super centraal gelegen 5* luxe hotel, in het hart van de oude stad, op de hoek
van de wandelstraat Florianska en St Marek. Alle belangrijke bezienswaardigheden,
alsook tal van leuke bars en restaurantjes, bevinden zich op wandelafstand van het hotel.
Logies: 60 luxueuze kamers met een stijlvol interieur, uitgerust met minibar, telefoon,
radio, lcd tv, koffie- & theefaciliteiten, frigo, airco, safe en gratis WiFi. Stijlvolle badkamer
met bad/douche, haardroger, een selectie verzorgingsproducten, badjas en -slippers.
Naast de classic kamers (± 22m2) zijn er ook ruimere deluxe kamers (± 26m2), premium
appartementen (± 48m2) en deluxe appartementen met 2 aparte slaapkamers.
Faciliteiten: uitgebreid en verzorgd ontbijtbuffet, lobby bar, ondergrondse parking
(betalend), stijlvolle spa met fitness, zwembad, jacuzzi en sauna. Voor de lunch en het
diner kunt u terecht in het Italiaans restaurant of het intiemer restaurant waar Europese
gerechten met Poolse accenten geserveerd worden.
Imagine: geniet van een uitstekende service, VIP behandeling en culinaire verwennerij
tijdens uw verblijf in dit luxueus 5* hotel met uitstekende ligging!

10

HOTEL STARY*****

Ligging: uitstekende ligging in het historische centrum van Krakau, aan het Marktplein,
de Mariakerk en vlakbij talrijke toffe bars en restaurantjes. De Wawel-burcht bevindt zich
op ± 1km van het hotel.
Logies: het historische gebouw herbergt 42 kamers en 11 suites waarin authentieke en
moderne elementen perfect gecombineerd worden. Ze beschikken allen over een aparte
badkamer met bad en/of douche, vloerverwarming, plasma-tv en gratis WiFi. Sommige
kamers bieden een balkon met uitzicht over het Marktplein.
Faciliteiten: verfijnd restaurant met zowel lokale als internationale gerechten, lounge
bar, conferentie- en banketfaciliteiten. Op het dakterras vindt u de skybar met indrukwekkend uitzicht. De kelderverdieping herbergt een fitnessruimte, 2 zwembaden en een
welnesscentrum.
Imagine: uitstekend 5*-hotel met een fantastische ligging, waar u kunt genieten van een
verfijnde keuken, verzorgde service en tal van faciliteiten. Het gotisch getinte decor en
de overblijfselen uit een religieus verleden zorgen voor een unieke sfeer.

11

HOTEL COPERNICUS*****

Ligging: het luxehotel Copernicus is gelegen op Kanoniczka straat, de oudste straat van
Krakau. Dankzij de centrale ligging wandelt u in ± 5 minuten naar de Wawelburcht, de
Grote Markt en de Joodse wijk.
Logies: alle 29 kamers zijn ingericht met houten plafonds en 14de-eeuwse decoraties en
bieden gratis WiFi, tv en een volledig uitgeruste, marmeren badkamer. Naast de standaardkamers zijn er de ruimere luxury kamers, junior suites (waarvan sommige met zicht
over de Wawelburcht) en deluxe suites met authentieke fresco’s als decoratie.
Faciliteiten: geniet van een drankje vanop het panoramische terras dat uitzicht biedt op
de Wawelburcht. Voor een verfijnde maaltijd kunt u terecht in het door Michelin aangeraden, gastronomische restaurant. Daarnaast is er nog een fitness en een spa met zwembad en een divers aanbod aan massagebehandelingen. Betalende parking op ± 400 m
van het hotel.
Imagine: in dit luxueuze 5* hotel geniet u van een uitstekende service en een verfijnde
keuken, en dit op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden.
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1

HOTEL BONUM*** - GDANSK

Ligging: centrale ligging in het centrum van Gdansk, op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden en in de onmiddellijke nabijheid van bars en restaurantjes.
Logies: alle 32 kamers beschikken over een badkamer met bad/douche en haardroger,
gratis WiFi, koffie- en theefaciliteiten, lcd tv, safe, telefoon en frigo. Naast de standaardkamers zijn er ook ruimere superiorkamers en appartementen.
Faciliteiten: in het restaurant wordt een verzorgd ontbijtbuffet geserveerd en kunt u
terecht voor lunch en diner (Europese en Poolse keuken). Het hotel biedt gratis parking
en conferentiefaciliteiten.
Imagine: ideaal hotel tijdens uw rondreis door Polen, voorzien van alle nodige comfort
en uitstekende uitvalsbasis voor de verkenning van de Hanzestad Gdansk.

2

Q HOTEL GRAND CRU**** - GDANSK

Ligging: uitermate centraal gelegen, aan de rand van de oude stad, aan de Motlawa
rivier en op 600m van de beroemde graanpoort (Dwor Arthusa), het symbool van de stad.
Logies: de 50 smaakvol ingerichte kamers bevinden zich in dit historisch pand met bakstenen façade. Een mix van strakke, witte en originele bakstenen muren, samen met het
gebruik van duurzame materialen, warme kleuren en glazen badkamerwanden, maakt
iedere kamer uniek en geeft het authentieke karakter van het gebouw een extra dimensie. Alle modern comfort zoals privé badkamer met regendouche en haardroger, geluidswerend glas, airco, gratis WiFi en flatscreen-tv is aanwezig.
Faciliteiten: in de prachtig gerestaureerde kelderverdieping bevindt zich een aangenaam restaurant waar Mediterraanse en Poolse moderne gerechten geserveerd worden.
Ontspannen kan in de sauna of fitness of in de luchtige bar. Gratis WiFi in het hele hotel.
Parkeergelegenheid nabij het hotel.
Imagine: perfect gelegen 4* hotel met alle modern comfort in een authentieke kader
met ultramoderne stijlelementen.
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3

HOTEL EUROPEJSKI*** - WROCLAW

Ligging: uiterst centraal gelegen, op 350 m van het station en 900 m van de Grote Markt,
op wandelafstand van het Arkady Wroclawski Shopping Centre en het Musical Theatre
Capitol.
Logies: gelegen in een historisch pand, biedt dit hotel plaats aan 93 klassiek ingerichte
kamers met hedendaags comfort. Klassiek gedecoreerde kamers met ruime badkamer
met bad of douche en haardroger, airco, flatscreen-tv, safe, bureau en gratis WiFi.
Faciliteiten: elegant restaurant waar een uitgebreid ontbijtbuffet en lokale en internationale gerechten geserveerd worden. Gezellig café “Kawiarnia Europejski”, gratis WiFi in
het hele hotel, geldautomaat in de lobby, conferentiefaciliteiten en betaalparking in de
nabijheid van het hotel.
Imagine: perfect gelegen, klassiek hotel met een goede verhouding prijs/kwaliteit.

4

GRANARY SUITE HOTEL***** - WROCLAW

Ligging: zeer centraal gelegen, in het centrum van Wroclaw, op 500 m van de Grote
Markt en op 1km van het treinstation. Op wandelafstand vindt u tal van bars en restaurants.
Logies: 46 comfortabele en luxueuze kamers en suites, elk met hun eigen stijl. U kunt
kiezen uit executive kamers, garden kamers (met uitzicht op de binnentuin), premium
suites en deluxe suites (duplex). Alle kamers en suites beschikken over een aparte badkamer met bad en douche, haardroger, badartikelen, badjas en slippers. Daarnaast is er
airconditioning, gratis WiFi, safe, minibar, koffie- en theefaciliteiten en een flatscreen-tv.
Faciliteiten: in het gerenommeerde restaurant Mennicza Fusion worden verfijnde gerechten geserveerd, alsook het uitstekende ontbijtbuffet. Gratis WiFi in het hele hotel,
conferentiefaciliteiten en meerdere betaalparkings in de nabijheid van het hotel.
Imagine: dit unieke hotel, opgetrokken in een voormalige graanschuur, is een uitstekende keuze voor een verblijf in Wroclaw tijdens uw rondreis door Polen.

5

HOTEL CZARNY POTOK*** - ZAKOPANE

Ligging: gelegen in het hart van Zakopane, in de groene omgeving van het Tartra gebergte. Op enkele minuten te voet van Krupowki Street, de hoofdstraat van Zakopane
met tal van winkeltjes, bars en restaurants.
Logies: typisch kleinschalig hotel met familiale sfeer in lokale bouwstijl. De 44 kamers
zijn sober ingericht maar voorzien van al het nodige comfort zoals privé badkamer met
douche, vloerverwarming en haardroger, tv, minibar, safe en gratis WiFi. De meeste
kamers hebben een balkon en een prachtig zicht op het Tatra-gebergte. Familiekamers
mogelijk.
Faciliteiten: in het restaurant en de bar heerst een huiselijke en gezellige sfeer. Genieten
van een glaasje kan in de zomer in de tuin of in de winter aan de haard in de bar. Day Spa
met zwembad, jacuzzi, sauna en massage- en wellness-faciliteiten. Kind- en diervriendelijk. Privé parking (betalend) aan het hotel.
Imagine: typisch familiaal hotel met tal van faciliteiten op een perfecte locatie. Goede
verhouding prijs/kwaliteit.

6

HOTEL KOLEGIACKI**** - POZNAN

Ligging: zeer centrale ligging in het centrum van Poznan, op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
Logies: alle 24 kamers beschikken over airco, gratis WiFi, safe, telefoon en elegante badkamer voorzien van alle nodige comfort. Gezien het historische karakter van het gebouw
is elke kamer verschillende qua afmetingen en uniek qua inrichting.
Faciliteiten: het restaurant bestaat enerzijds uit een café in Biedermeier stijl en een
mediterraans ingerichte patio. ’s Avonds kunt u genieten van een drankje op het dakterras en van een panoramisch zicht over de stad. Het hotel biedt verder nog een betalende
parking en conferentiefaciliteiten.
Imagine: geniet van een uniek verblijf in een historisch kader in Poznan, tijdens uw rondreis door Polen.

EXCURSIES KRAKAU
Stadsbezoek Krakau + Wawelburcht (te voet)

Tijdens een 3 uur durend bezoek aan de stad maakt u kennis met de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: Het marktplein met de Lakenhallen en de gotische
Mariakerk, de Koninklijke Route, de barbakan, de Florainska-poort, de Wawel-heuvel met
het koninklijk kasteel en het Kazimierz-district. U brengt bovendien een bezoek aan het
interieur van de Koninklijke burcht op de Wawel-heuvel. U treft hier tal van kunstwerken,
wandtapijten en plafonddecoraties.

Bezoek aan de Joodse wijk

Polen
Imagine heeft voor u een aantal privé-excursies voorzien in en rondom de steden
Warschau en Krakau. De excursies worden uitgevoerd met een privé wagen (tenzij anders
vermeld) en lokale Engels- of Franstalige gids. Daarnaast is er voor de meest populaire
uitstappen eveneens de mogelijkheid om de bezoeken te doen in internationaal gezelschap (Engelstalig).

EXCURSIES WARSCHAU
Stadsbezoek Warschau + het Koninklijk Paleis (te voet)

Tijdens een 3 uur durend bezoek aan de stad maakt u kennis met de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad: De Koninklijke Route met het Koninklijk Paleis, De Oude
Stad met het standbeeld van de zeemeermin, de barbakan, de kathedraal, het theater,
de opera en het graf van de onbekende soldaat. Verder brengt u een bezoek aan het
interieur van het Koninklijk Paleis. Dit was in de 17de en 18de eeuw de residentie van de
Poolse vorsten, ondergebracht in het kasteel van de hertogen van Mazovië. Het kasteel
werd nagenoeg volledig verwoest tijdens de tweede wereldoorlog, maar is vandaag de
dag weer in volle glorie te bewonderen.

4 uur durende kennismaking met de Joodse wijk van Krakau. U bezoekt een synagoge, het oude Joodse kerkhof, het museum van Joodse Geschiedenis & Cultuur en de
Schindlerfabriek, dat een beeld geeft van Krakau gedurende de bezetting van de Nazi’s.
De naam verwijst naar de vroegere eigenaar van de fabriek waar het museum in gevestigd is. Oskar Schindler vocht mee voor de vrijheid van de Joden tijdens de bezetting.

Auschwitz-Birkenau

Op 54 km ten westen van Krakau bevinden zich de naziconcentratiekampen van Auschwitz-Birkenau. Een bezoek aan de straf- en vernietigingskampen laat niemand onberoerd.
Niet geschikt voor kinderen.

Wielizcka zoutmijn

Op nog geen 20 km van Krakau kunt u een bezoek brengen aan de meer dan 800 jaar
oude, unieke zoutmijnen van Wielizcka. U wandelt er door het gangenlabyrint en ziet er
tal van ondergrondse meren, zoutsculpturen en zelfs een ondergronds sanatorium en
een heuse kapel.

Chestochowa

Dagexcursie naar het bedevaartsoord Chestochowa. Al eeuwenlang wordt de naam
geassocieerd met het historisch belangrijkste monument: De Zwarte Madonna in het
barokklooster op de Jasna Gora (berg).

Zakopane

Zakopane is een klein stadje, gelegen op ± 100 km ten zuidoosten van Krakau. U ontdekt
een wereld van fauna en flora in de uitgestrekte omgeving rondom het Tatragebergte.
U maakt een trip per funiculaire naar één van de bergtoppen, van waar de vergezichten
indrukwekkend zijn. Wandeling door Krupovski Street en bezoek aan één of meerdere
houten huisjes of kerkjes.

Zakopane en rafting op de Dunajec-rivier

Soft Adventure rafting trip met een houten vlot voor 10 personen op de Dunajec-rivier.
Geniet van het prachtige landschap in de kloof van het Pieniny-gebergte terwijl u naar de
verhalen en anekdotes van de stuurman luistert.
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Schindler
4-daagse citytrip Krakau.

Dag 1

Brussel - Warschau

Dag 2

Warschau

Dag 3

Warschau - Krakau

Rechtstreekse LOT lijnvlucht naar Warschau. Onthaal en
transfer naar Hotel Polonia Palace****. Vrij diner en overnachting.

Dag 1

Brussel - Krakau

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Krakau.
Onthaal en transfer naar uw hotel. Het hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Classic: hotel
Alexander I***, Comfort: hotel Amadeus****, of Prestige:
hotel Stary*****. Vrij diner en overnachting.

Dag 2

Krakau - Wielizcka

Praktisch

vanaf € 660

INDIVIDUELE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag & zondag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage

Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan de meer dan 800 jaar
oude unieke zoutmijnen van Wielizcka. Imagine voorziet
privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u
aan bij een groep voor het bezoek aan de site. Vrij diner
en overnachting in uw hotel.

Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 3 overnachtingen in BB in het vermelde hotel.
- Engelstalige/Franstalige lokale gids tijdens de excursies.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven.
- Luchthaventaksen en fuel.

Dag 3

Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.

Auschwitz - Birkenau

Bezoek aan de naziconcentratiekampen Van Auschwitz-Birkenau, 54 km ten westen van Krakau. Imagine
voorziet privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u aan bij een groep voor het bezoek aan de site.
Rest van de namiddag vrije tijd voor een individueel
stadsbezoek. Vrij diner en overnachting in uw hotel.

Dag 4

Krakau - Brussel

Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.
40

Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad, inclusief bezoek aan het Koninklijk Paleis. ’s Namiddags vrije
tijd voor een bezoek aan het Lazienski park of voor verdere ontdekking van de stad op eigen houtje.

Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen,
kan dit geheel naar uw wensen.
U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten
en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Te voet naar het treinstation (± 450m van uw hotel) waar
u de trein neemt naar Krakau. Imagine reserveert voor
u een plaats in 1e klasse. De rit duurt ongeveer 2u30.
Aankomst in Krakau en op eigen houtje naar hotel
Unicus**** (± 450 m van het station). Vrij diner. Overnachting.

Dag 4

Krakau - Wielizcka

Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan de meer dan 800 jaar
oude unieke zoutmijnen van Wielizcka. Imagine voorziet
privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u
aan bij een groep voor het bezoek aan de site.

Dag 5

Auschwitz - Birkenau

Bezoek aan de naziconcentratiekampen Van AuschwitzBirkenau, 54 km ten westen van Krakau. Imagine voorziet privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit
u aan bij een groep voor het bezoek aan de site. Rest van
de namiddag vrije tijd voor een individueel stadsbezoek.

Dag 6

Krakau - Brussel

Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de LOT lijnvlucht naar Brussel (met overstap).

Chopin
6-daagse duo citytrip
Warschau en Krakau.

Praktisch

vanaf € 1.230

INDIVIDUELE CITY TRIP

Vertrek op vrijdag - Minimum 2 personen
Prijzen: zie prijsbijlage
Inbegrepen
- Vluchten met LOT in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 5 overnachtingen in BB in de vermelde hotels.
- Treinticket in 1ste klasse Warschau-Krakau.
- Engelstalige/Franstalige lokale gids tijdens de excursies.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen,
kan dit geheel naar uw wensen.
U kiest zelf uw hotel- en transportfaciliteiten
en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Gdynia Sopot
Gdansk

Torun
Warsaw

Wroclav

Czestochowa
Auschwitz

Praktisch

Classical Poland
8-daagse culturele reis met bezoek aan de Poolse hoogtepunten.
Groepsreis in internationaal gezelschap in volpension.

Dag 1

Brussel - Warschau

Dag 2

Warschau - Gdansk

Dag 3

Gdansk - Sopot - Gdynia

Rechtstreekse LOT Polish Airlines lijnvlucht naar Warschau. Transfer naar hotel Novotel
Centrum**** (of gelijkwaardig). Check in. Vrije namiddag. Welkomstdiner en ontmoeting
met de medereizigers en lokale reisbegeleiding. Diner. Overnachting.
Halve dag stadsbezoek Warschau: de Koninklijke route, het F. Chopin monument, de
oude stad met de Koninklijke burcht en de kathedraal en het oude marktplein. Lunch in
de stad. ’s Namiddags: vertrek in noordelijke richting naar de driestad: Gdansk, Sopot en
Gdynia. Diner. Overnachting in hotel Mercure Gdansk Old Town**** (of gelijkwaardig).
Bezoek aan de Hanzestad Gdansk, met o.a. Dluga straat, de Neptunusfontein en bijwonen
van een orgelconcert in de Oliwa-kathedraal. Lunch. Vertrek naar het mondaine Sopot
voor een wandeling op de houten pier en promenade. Vertrek naar Gdynia voor een
bezoek aan de stad en de haven. Diner. Overnachting te Gdansk.

Dag 4

Gdansk - Malbork - Torun

Vertrek in zuidelijke richting naar Torun. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de
Teutoonse ridderburcht van Malbork. Lunch. Bezoek aan het pittoreske middeleeuwse
stadje Torun, gelegen aan de Wisla-rivier en tevens de geboorteplaats van Copernicus.
Diner. Overnachting in het hotel Mercure Torun Centrum**** (of gelijkwaardig).

Dag 5

Wroclaw

Dag 6

Wroclaw - Czestochowa - Auschwitz - Krakau

Dag 7

Krakau

Dag 8

Krakau - Brussel

Vertrek naar Wroclaw. Lunch. Bezoek aan de prachtig gerestaureerde, historische oude
stad Wroclaw. Diner. Overnachting in het hotel Novotel Centrum**** (of gelijkwaardig).
Ontbijt. Vertrek naar Czestochowa voor een bezoek aan het Jasna Gora-klooster, een bekend bedevaartsoord waar de Zwarte Madonna vereerd wordt. Lunch. Verderzetting van
de reis naar Auschwitz voor een bezoek aan de nazi concentratiekampen. Transfer naar
Krakau. Installatie in hotel Novotel Centrum**** (of gelijkwaardig). Diner. Overnachting.
Ontbijt. Excursie naar de zoutmijn van Wielizcka. Lunch. Halve dag bezoek aan de stad:
bezoek aan de Wawelburcht met kathedraal en aan de oude stad met de beroemde
Lakenhal, de Mariakerk en de oude stadspoort. Diner. Overnachting te Krakau.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de LOT Polish Airlines lijnvlucht naar
Brussel (met overstap).

Cracow
Wieliczka

Vanaf € 1.430

BEGELEIDE RONDREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek
PRIJS
SINGLE SUPPL.
09/05/2020
€ 1.430
€ 410
20/06/2020
€ 1.430
€ 410
04/07/2020
€ 1.430
€ 410
01/08/2020
€ 1.430
€ 410
15/08/2020
€ 1.430
€ 410
29/08/2020
€ 1.430
€ 410
19/09/2020
€ 1.430
€ 410
		
Inbegrepen
- LOT Polish Airlines lijnvluchten in economy klasse,
inclusief ruimbagage.
- 7 overnachtingen in 4* hotels zoals vermeld
(of evenwaardig).
- Programma op basis van volpension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 8).
- Franstalige reisbegeleiding en lokale gidsen.
- Luxeautocar tijdens de hele reis.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma.
- BTW, luchthaventaksen en fuel.
- Documentatiemap.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Imagine More
- Indien u deze reis privé of in gesloten gezelschap wenst
te maken, kan dit geheel naar uw wensen. U kiest zelf
uw hotel- en transportfaciliteiten en Imagine maakt
uw droomreis op maat. Meer informatie bij uw reisagent.
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Gdynia Sopot
Gdansk
Malbork

Torun
Poznan

Warsaw

Wroclav

Auschwitz

Polen in vogelvlucht
10-daagse rondreis met huurwagen langs de hoogtepunten van Polen.

Czestochowa

Praktisch

Cracow
Wieliczka

Vanaf € 820

INDIVIDUELE RONDREIS

Dag 1

Brussel - Warschau

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Warschau. U kunt gemakkelijk te voet op
verkenning gaan in de hoofdstad van Polen. Tot de hoogtepunten behoren: de Koninklijke Route met het Koninklijke Paleis, het standbeeld van de zeemeermin, de barbakan,
de kathedraal, het theater, de opera en het graf van de onbekende soldaat. Het hotel
is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Comfort: Hotel Polonia Palace**** of
Prestige: Hotel Belotto*****.

Dag 2

Warschau - Gdansk (± 350 km)

Ophalen van de huurwagen op de luchthaven. Rit naar Gdansk. Stop onderweg zeker
ook in Malbork voor een bezoek aan de Teutoonse ridderburcht. Tijdens de zomermaanden worden er burchtspelen georganiseerd. Het hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Comfort: Hotel Bonum*** of Prestige: Q Hotel Grand Cru****. U verblijft
hier 2 nachten.

Dag 3

Gdansk - Sopot - Gdynia

De Hanzestad Gdansk vormt samen met de badplaats Sopot en de havenstad Gdynia
de driestad (Trójmiasto). U kunt deze steden bezoeken per wagen of, tijdens de zomermaanden, per boot.

Dag 6

Wroclaw

Dag 7

Wroclaw - Czestochowa - Krakau (± 340 km)

Wroclaw, een prachtig gerestaureerde, historische oude stad, is een bezoek meer dan
waard. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de marktplaats met het Oude Stadhuis en de kleurrijke gevels, de St.-Elizabethkerk, het Zandeiland en Domeiland, de kathedraal en het Panorama van Raclawice. Ga ook op zoek naar de “Kabouters van Wroclaw”.
Wat ooit begon als een ludieke protestactie, is uitgegroeid tot een verzameling van ruim
200 kabouterbeeldjes, verspreid over de stad.
Rit naar Krakau. Indien gewenst kunt u onderweg stoppen in Czestochowa voor een bezoek aan het Jasna Gora-klooster, een bekend bedevaartsoord waar de Zwarte Madonna
vereerd wordt. Inleveren van de huurwagen bij aankomst in Krakau op de luchthaven.
Het hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Comfort: Hotel Senacki**** of
Prestige: Hotel Stary*****. U verblijft hier 3 nachten.

Dag 8-9 Krakau en omgeving

Rit naar Poznan. Een bezoek onderweg aan het pittoreske middeleeuwse stadje Torun
loont zeker de moeite. Torun, de geboorteplaats van Copernicus, is gelegen aan de
Wisla-rivier en vooral gekend voor de universiteit en de peperkoekfabriek. Overnachting
in Hotel Kolegiacki**** in Poznan.

In Krakau zelf zijn de hoogtepunten: Het marktplein met de Lakenhallen en de gotische
Mariakerk, de Koninklijke Route, de barbakan, de Florainska-poort, de Wawel-heuvel met
het koninklijk kasteel en het Kazimierz-district. Vanuit Krakau kunt u ook een bezoek brengen aan de nazi concentratiekampen van Auschwitz-Birkenau (± 54km) en de unieke
zoutmijnen van Wielizcka (± 20km). Deze excursies kunt u op voorhand bij Imagine reserveren. Meer info vindt u op p. 39 of in de prijsbijlage.

Dag 5

Dag 10 Krakau - Brussel

Dag 4

Gdansk - Torun - Poznan (± 330 km)

Poznan - Wroclaw (± 180 km)

De welvarende en dynamische handelsstad Poznan wordt gerekend tot één van de
mooiste steden van Polen. Wandel tot aan het centrale marktplein met bonte herenhuizen en bewonder de imposante Raczynskibibliotheek. Daarna rit naar Wroclaw. Het
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hotel is afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Comfort: Hotel Europejski*** of
Prestige: Hotel Granary Suite*****. U verblijft hier 2 nachten.

Vrije tijd om de stad te ontdekken. Transfer naar de luchthaven voor uw rechtstreekse
Brussels Airlines vlucht naar Brussel.

MET HUURWAGEN
10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen - Vertrek mogelijk elke vrijdag
Vertrek tussen
COMFORT
PRESTIGE
01/04/20-30/04/20
€ 840
€ 1.280
01/05/20-02/07/20
€ 900
€ 1.330
03/07/20-27/08/20
€ 860
€ 1.350
28/08/20-03/09/20
€ 900
€ 1.360
04/09/20-01/10/50
€ 900
€ 1.330
02/10/20-29/10/20
€ 930
€ 1.300
30/10/20-31/03/21
€ 820
€ 1.160
		
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten in economy
klasse, inclusief ruimbagage.
- 9 overnachtingen in een standaard dubbele kamer in BB
in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- Transfers luchthaven-hotel (dag 1) en hotel-luchthaven
(dag 10).
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Huurwagen naar keuze.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Entrees voor de bezienswaardigheden.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen kan dit geheel
naar uw wensen. U kiest zelf de hotels en het aantal
overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be

Gdynia

Sopot

Warminski

Gdansk
Malbork

Gizycko

Bialowieza

Lublin

Cracow

Authentic Poland

Praktisch

10-daagse rondreis met huurwagen langs de minder gekende parels van Polen,
met verblijf in charmante luxe-accommodatie.

MET HUURWAGEN
10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Minimum 2 personen - Vertrek mogelijk dagelijks

Dag 1

Brussel - Gdansk

Dag 2

Gdansk - Sopot - Gdynia

LOT lijnvlucht naar Gdansk (met overstap). Bij aankomst ophalen van de huurwagen en
rit naar uw hotel. Check-in en installatie in Hotel Podewils*****. U verblijft hier 2 nachten.
De Hanzestad Gdansk vormt samen met de badplaats Sopot en de havenstad Gdynia
de driestad (Trójmiasto). U kunt deze steden bezoeken per wagen of, tijdens de zomermaanden, per boot.

Dag 3

Gdansk - Malbork - Warminski (± 190km)

Vertrek in oostelijke richting. Stop onderweg zeker ook in Malbork voor een bezoek aan
de Teutoonse ridderburcht. Tijdens de zomermaanden worden er burchtspelen georganiseerd. Rit naar Warminski. Lidzbark Warminski is de voormalige zetel van de Bisschoppen van Warmia en de hoofdstad van de streek. Haar trots is het Bisschoppelijk kasteel.
Stijlvolle overnachting in Hotel Krasicki****.

Dag 4

Warminski - Gizycko (± 100km)

U rijdt verder naar Gizycko, waar u incheckt in Hotel St Bruno**** voor 1 nacht. Dit charmehotel is gelegen vlakbij het Niegocinmeer, slechts één van de parels van het uitgestrekte Mazurische merenplateau.

Dag 5

Gizycko - Bialowieza (± 250km)

In het noordoosten van Polen, aan de grens met Wit-Rusland, bevindt zich het door
UNESCO erkende woud van Bialowieza. Met een beetje geluk kunt u hier een wisent,
wolf of hert in het wild spotten! Overnachting in Hotel Zubrowka****.

vanaf € 1.320

INDIVIDUELE RONDREIS

Dag 6

Bialowieza - Lublin (± 250km)

Dag 7

Lublin - Krakau (± 300km)

Rit in zuidelijke richting naar Lublin. Onderweg kunt u een stop maken bij het vernietigingskamp van Sobibor. De levendige stad Lublin bleef relatief onaangetast tijdens de
wereldoorlogen en telde één van de grootste Joodse gemeenschappen. Overnachting
in het luxehotel Alter*****.
Rit naar Krakau. Inleveren van de huurwagen bij aankomst in Krakau op de luchthaven.
Transfer op eigen houtje naar uw hotel. Installatie in Hotel Copernicus*****. U verblijft
hier 3 nachten.

Dag 8-9 Krakau en omgeving

In Krakau zelf zijn de hoogtepunten: Het marktplein met de Lakenhallen en de gotische
Mariakerk, de Koninklijke Route, de barbakan, de Florainska-poort, de Wawel-heuvel met
het koninklijk kasteel en het Kazimierz-district. Vanuit Krakau kunt u ook een bezoek brengen aan de nazi concentratiekampen van Auschwitz-Birkenau (± 54km) en de unieke
zoutmijnen van Wielizcka (± 20km). Deze excursies kunt u op voorhand bij Imagine reserveren. Meer info vindt u op p. 39 en in de prijsbijlage.

Vertrek tussen		
PRIJS
01/04/2020-30/04/2020		
€ 1.485
01/05/2020-15/06/2020		
€ 1.520
16/06/2020-30/09/2020		
€ 1.530
01/10/2020-31/10/2020		
€ 1.485
01/11/2020-31/03/2021		
€ 1.320
		
Inbegrepen
- LOT lijnvluchten in economy klasse, inclusief ruimbagage.
- 9 overnachtingen in een standaard dubbele kamer in BB
in de vermelde hotels (of gelijkwaardig).
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Huurwagen naar keuze.
- Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
- Entrees voor de bezienswaardigheden.
- Reisverzekeringen.
Imagine More
- Indien u dit reisprogramma wenst te wijzigen kan dit geheel
naar uw wensen. U kiest zelf de hotels en het aantal
overnachtingen en Imagine maakt uw droomreis op maat.
Meer informatie bij uw reisagent.

Dag 10 Krakau - Brussel

Vrije tijd om de stad te ontdekken. Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar
Brussel (met overstap).

www.imaginetravel.be
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Uw reisagent:

T R A V E L

Azië

Nabije Oosten

Egypte

Japan

Midden- &
Zuid-Amerika

Portugal

Spanje

Het Noorden

Imaginations

Rails & Rivers

V.U.: Imagine Travel,
Koningin Astridlaan 29 - b4, 8200 Brugge, Belgium
Lic. 7165

www.imaginetravel.be www.imagine4kids.be

