Nabije Oosten
T R A V E L

Marokko, Jordanië, Israël, Libanon, Oezbekistan,
Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Armenië,
Georgië, Iran

EDITIE 2020

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

Luchtvaartmaatschappijen

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

Gidsen

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

Fout formaat van ontvangen kader
voor verzekering NABIJE OOSTEN

Maak gebruik van onze expertise voor uw reis op maat!

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

Onze hotels

Wij stellen steeds de hoogste eisen aan onze hotels, zowel wat kwaliteit als prijs
betreft. Onze productverantwoordelijken zijn één voor één ervaren specialisten. Zij kozen voor U de betere hotels uit en zorgden voor een correcte prijs/
kwaliteitverhouding. Hotels tijdens de rondreizen zijn vaak etappehotels waar
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Al onze gidsen beschikken over een officieel getuigschrift. Door hun jarenlange ervaring hebben zijn een zeer uitgebreide kennis van de verschillende bezienswaardigheden die tijdens onze programma’s worden bezocht. De
gidsen spreken Frans en/of Engels. Op de kleinere sites zijn er meestal enkel
Engelstalige gidsen. Gelieve er rekening mee te houden dat de gidsen soms
een ander accent hebben waardoor het niet altijd gemakkelijk is ze te begrijpen. Voor sommige bestemmingen werken we met lokale chauffeurs of gidsen en indien u een permanente gids wenst kan dit geregeld worden mits
supplement. Gelieve hiervoor contact op te nemen met uw reiskantoor.

Facultatieve uitstappen

Imagine biedt u zeer complete programma’s aan. Hierdoor is het aantal facultatieve bezoeken beperkt. Belangrijk: er wordt geen terugbetaling gedaan indien
u niet deelneemt aan een bezoek.

Ramadan

In het Nabije Oosten is het grootste deel van de bevolking islamitisch. Tijdens
de vastenmaand of ramadan drinken, eten en roken moslims niet van zonsopgang tot zonsondergang. Dit heeft een grote invloed op het sociaal leven
en kan de gewoonten ter plaatse sterk beïnvloeden. Een gouden raad: wees
begripvol en geduldig. In 2020 is de Ramadan voorzien van +/- 23 april voor
30 dagen.

Aankopen

Bij Imagine, ligt de nadruk op de culturele bezoeken. In elke reis zijn echter
enkele commerciële bezoeken verwerkt (tapijten, juwelen, enz.). Deze commerciële bezoeken zijn uiteraard ondergeschikt aan de bezoeken van sites
en musea. Indien U zou vinden dat deze bezoeken toch te veel tijd in beslag
nemen, kan U dit gerust meedelen aan uw gids. Shopping is volledig vrijblijvend en noch uw gids, noch Imagine kunnen verantwoordelijk gesteld worden
voor de gedane aankopen.

Fooien

De fooi is een echt begrip geworden in het toerisme. Individuele reizigers

IMAGINETRAVEL
worden aangeraden een fooi te voorzien voor hun gids en/of chauffeur die u
rondrijden. Het is een aanvulling op hun (vaak lage) inkomen. Als algemene
regel geldt een bedrag van € 7 per persoon/dag.

Transport

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

Programma

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

INHOUD
2-3
4-15
16-18
19
20
21
22-29
30-33
34
35

Praktische informatie
Marokko
Jordanië
Israël
Libanon
Oezbekistan
Oman & de Verenigde Arabische Emiraten
Armenië & Georgië
Iran
Algemene voorwaarden

Individuele reis

U reist zonder begeleider naar het land van bestemming waar U wordt
opgewacht door onze lokale agenten. Hou er rekening mee dat de wegen
en wagens vaak niet aan onze normen beantwoorden. Uw chauffeur/gids zal
alles in het werk stellen U het beste te geven. In sommige landen hebben
chauffeurs slechts een zeer beperkte kennis van de Engelse en/of Franse taal.
Hier wordt deze persoon dan bijgestaan door een lokale gids. Bovendien zijn
chauffeurs niet altijd gidsen.

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.

Fly & Drive

Ontdek de bestemming op uw eigen manier, op uw eigen tempo. Wij stippelen samen met u de reisroute uit en leggen de hotels vast die u wenst. Samen
met de huurwagen verzekeren wij ook de vlucht zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken over het transport naar de bestemming.

Imagine4kids

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

www.imaginetravel.be

Formaliteiten

Internationale reispas
Visum
Munt
Tijdsverschil
Geldigheid		
		
		
Marokko
duur van de reis
Marokaanse Dirham
W + Z: - 1u			
Jordanië
6 maanden na retour
verplicht
Jordaanse Dinar
W: + 2u / Z: + 1u		
Israël
6 maanden na retour
Israëlische shekel
W: + 1u / Z: + 1u		
Libanon
6 maanden na retour
Libanese Pond
W: + 1u / Z: + 1u		
Oezbekistan
3 maanden na retour
verplicht
Sum
W: + 4u / Z: + 3u		
Oman
6 maanden na retour
verplicht
Omaanse Rial
W: + 3u / Z: + 2u		
Verenigde Arabische Emiraten
6 maanden na retour
bij aankomst
Dirham
W: + 3u / Z: + 2u		
Armenië
6 maanden na retour
Armeense Dram
W: + 3u / Z: + 2u		
Georgië
6 maanden na retour
Georgische Lari
W: + 3u / Z: + 2u		
Iran
6 maanden na retour
verplicht
Iraanse Rial
W: + 2u30 / Z: + 1u30		
Al deze gegevens zijn gebaseerd op de geldigheid in de maand juli ’19 (onder voorbehoud van wijziging).
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Rabat
Casablanca

Fès

Marrakech

Praktisch

vanaf € 910

GROEPSREIS

Keizerlijke steden Marokko
8-daagse rondreis in internationaal gezelschap met Franstalige gids.

Dag 1

Brussel - Marrakech (a)

Dag 2

Marrakech (o-a)

Vertrek vanuit Brussel naar Marrakech met Brussels Airlines. Transfer naar het hotel Atlas
Asni**** of Atlas medina & Spa*****. Diner of overnachting.
Ontbijt. Bezoek aan de beroemde Marjorelletuin, een botanische tuin met prachtige
cactussen en bougainvillea’s, die eigendom was van de Franse modeontwerper Yves
Saint Laurent. Het prachtige Majorelleblauw zal voor altijd op uw netvlies gebrand
blijven. Eveneens een bezoek aan het kunst- en modemuseum van Yves Saint Laurent.
Vrije lunch. In de namiddag bezoekt u de Menara tuinen met indrukwekkende panoramische zichten op het Atlasgebergte en er wacht u een rondrit doorheen de Palmeraie, een
palmoase gelegen aan de rand van Marrakech. Diner in het hotel.

Dag 3

Marrakech (o-m)

Na het ontbijt, gaat u op ontdekking in het historische centrum van Marrakech met het
prachtige Bahia paleis en de Koutoubia moskee met zijn 80 meter hoge minaret. Lunch
in uw hotel. In de namiddag zult u ogen te kort komen als u aankomt bij het symbool
van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, de omliggende soeks en de wijk
van oude ambachten. Hier wacht u een spektakel van slangenbezweerders, acrobaten,
marktkraampjes en eettentjes. Wie zin heeft kan optioneel een Marokkaans diner met
Fantasia show bijwonen. Overnachting.

Dag 4

Marrakech - Casablanca (o-a)

Na het ontbijt, vertrek naar Casablanca (250km). Vrije lunch. In de namiddag, bezoek aan
Casablanca, de economische hoofdstad van Marokko: de centrale markt, het Habous
district, het koninklijk paleis, de residentiële Anfawijk en de buitenkant van de indrukwekkende Hassan II moskee. Diner en overnachting in hotel Barcelo Casablanca**** of
Mövenpick Casablanca*****.

Dag 5

Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (o-a)

Na het ontbijt, vertrek naar de keizerlijke stad Rabat. Bezoek aan hoogtepunten van de
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

stad o.a. het koninklijk paleis, de kasbah Oudaya met zijn Andalusische tuinen en zijn
imposante poort, het mausoleum van Mohamed V, de toren van Hassan. Dit had de
op één na grootste moskee ter wereld moeten worden, maar dit project is helaas niet
afgemaakt. Vrije lunch. Transfer naar Meknes. In de namiddag bezoek aan de koninklijke
stallen, de joodse wijk en de beroemde hoofdpoort Bab el Mansour, die deel uitmaakt
van de 40 km lange stadswallen met prachtige poorten. Vervolgens bezoek aan de heilige stad Moulay Idriss en aan de indrukwekkende ruïnes van de Romeinse stad Volubilis.
In de late namiddag rijdt u verder naar Fes. Diner en overnachting in hotel Barcelo Medina
Fes**** of Palais Medina & Spa*****.

Dag 6

Fez (o-a)

Ontbijt. Bezoek aan de religieuze hoofdstad Fes, waar zich de best bewaarde en meest
authentieke medina van Marokko bevindt. In dit labyrint van straatjes en steegjes bevinden zich tal van vergeten ambachten, soeks met stoffen, kruiden, fruit, groenten,... en
prachtige bezienswaardigheden o.a. de religieuze Koranschool Bou Inania Medersa, het
Nejjarine plein met zijn sierlijk gedecoreerde fontein met mozaiëken, het Foundouk arts
& craftmuseum, het mausoleum van Moulay Idriss en de moskee van Karaouine. Vrije
lunch in de medina. In de namiddag, bezoek aan Fes Jdid met o.a. de joodse wijk en het
koninklijk paleis met zijn prachtige gouden poort. Diner en overnachting.

Dag 7

Fes - Beni Mellal - Marrakech (o-a)

Ontbijt. Vandaag staat een lange reisdag op het programma, maar wel een prachtige
route langs enkele mooie berberdorpen zoals Immouzer du Kandar en Ifrane. Vrije lunch
in Beni Mellal. Aan het einde van de middag bereikt u terug Marrakech. Diner en overnachting in hotel Atlas Asni**** of Atlas Medina & Spa*****.

Dag 8

Marrakech - Brussel (o)

Ontbijt. Vrije voormiddag en lunch. In de namiddag transfer naar de luchthaven en terugvlucht van Marrakech naar Brussel met Brussels Airlines.

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP/FRANSTALIGE GIDS
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
HOTELS 4*
HOTELS 5*
02/11/19+30/11/19
€ 910		
€ 1.165
28/12/19		
€ 1.025 		
€ 1.270
25/01/20		
€ 910		
€ 1.165
22/02/20
€ 975 		
€ 1.215
29/02/20+07/03/20
€ 1.025 		
€ 1.270
+18/04/20+25/04/20				
+23/05/20				
20/06/20		
€ 910		
€ 1.165
25/07/20+08/08/20
€ 975 		
€ 1.215
+12/09/20				
31/10/20		
€ 1.025 		
€ 1.270
• Supplement single
€ 255 		
€ 310
• Supplement vol pension met Fantasia dinner inbegrepen:
€ 98
Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines in basisklasse.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen op basis van half pension.
- Diensten van een Franstalige gids*.
- Alle transfers, ingangsgelden, excursies zoals beschreven
in het programma.
- Documentatiemap per kamer.
* Meertalige gids (Engels, Frans, Italiaans, Spaans) beschikbaar
op de rondreis Keizerlijke steden vanuit Casablanca
met vertrek elke zaterdag. Het volledige programma
en prijzen vindt u terug op www.imaginetravel.be.
Niet inbegrepen
- Dranken en extra maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar hotels van dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
aangepast worden omwille van onvoorziene
omstandigheden.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud
van beschikbaarheid/wijziging.
- De klanten kunnen kiezen voor verschillende
hotelcategorieën maar worden met één en dezelfde bus
op verschillende hotellocaties opgepikt.

Tanger

Dag 1

Tanger (o-a)

Vertrek vanuit Brussel naar Tanger, gelegen in een prachtige baai aan de Middellandse
Zee. Tanger is één van de oudste steden van het land met een rijke geschiedenis. Intussen is deze stad geëvolueerd naar een moderne en bruisende stad met een smeltkroes
van verschillende culturen. Diner en overnachting in Dar Souran (standaard) of hotel El
Minzah (charme).

Dag 2

Tanger - Chefchaouen (o-a)

Dag 3

Chefchaouen - Meknes (o-a)

Meknes

Ouzoud

Marrakech
Agafay

Ontbijt. Afspraak met uw chauffeur. Vertrek per 4x4 naar het blauwe stadje Chefchaouen,
dat diep verborgen ligt in het groene Rifgebergte. U hebt de tijd om op eigen houtje
deze verborgen parel te bezoeken met zijn blauw wit geschilderde huisjes en mooie
panoramische zichten op het omliggende gebergte. In de namiddag wandeling met
berggids in het Rifgebergte. Diner en overnachting in Riad Hicham.
Na het ontbijt, traject naar Volubilis en bezoek met lokale gids aan de indrukwekkende
ruïnes van deze oud Romeinse stad. Vervolgens naar Meknes. Individueel bezoek aan de
koninklijke stallen, de joodse wijk en de beroemde hoofdpoort Bab el Mansour, die deel
uitmaakt van de 40 km lange stadswallen met prachtige poorten. Diner en overnachting
in Riad Yacout.

Natuurlijk
Marokko

8-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur
van Tanger tot Marrakech.

Dag 4

Meknes - Ouzoud (o-a)

Ontbijt. Vandaag loopt de route langs enkel mooie berberdorpjes. In de namiddag
bezoek aan de spectaculaire 100m hoge watervallen van Ouzoud, idyllisch gelegen in
de Midden-Atlas. De groene valleien, grotten en ravijnen van de rivier El Abid zijn
adembenemend en de aapjes in hun natuurlijke habitat zorgen ongetwijfeld voor een
onvergetelijke ervaring. Diner en overnachting in Riad Cascade d’Ouzoud (standaard) of
Widiane Resort (charme).

Dag 5

Ouzoud - Marrakech (o)

Dag 6

Marrakech - Agafay steenwoestijn (o-a)

Ontbijt. Traject naar Marrakech. Bezoek met gids aan de Majorelletuin, een botanische
tuin met prachtige cactussen en bougainvillea’s, die vroeger eigendom was van de
Franse modeontwerper Yves Saint Laurent. Vervolgens traject naar uw riad. Vrij diner.
Overnachting in Riad De Vinci & Spa (standaard) of Riad Chergui (charme).
Na het ontbijt, ontdekking van het indrukwekkende Atlasgebergte per 4x4. De chauffeur
neemt u mee langs kleine pistes en blijft weg van de verharde wegen. U passeert in
kleine Berberse dorpjes en kunt genieten van de adembenemende uitzichten van Atlasgebergte. Vervolgens traject naar het tentenkamp Terre des Etoiles (standaard) of Agafay
Luxury Desert Camp (charme) gelegen in de steenwoestijn van Agafay. Dromedaristocht
om te genieten van de uitgestrekte omgeving. Diner en overnachting.

Dag 7

Agafay - Marrakech (o)

Ontbijt. Traject terug naar Marrakech per 4x4. In de namiddag kunt u op eigen houtje
Marrakech verkennen zoals het beroemde Djemaa El Fna plein, de omliggende soeks
en de wijk van oude ambachten. Hier wacht u een spektakel van slangenbezweerders,
acrobaten, marktkraampjes en eettentjes. Vrij diner en overnachting in Riad De Vinci
& Spa (standaard) en Riad Chergui (charme).

Dag 8

Praktisch

vanaf € 1.338

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon Vertrek volgens vluchtdagen
Riad standaard
2 deelnemers
€ 1.750		
01/11/19-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.338

Riad charme
2 deelnemers
01/11/19-31/10/20
€ 2.130		
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.698

Inbegrepen
- Vluchten Brussel-Tanger/Marrakech-Brussel met Tui fly
in de basisklasse.
- 2 overnachtingen in kamer+ontbijt in Marrakech/
4 overnachtingen in half pension.
- 1 overnachting in een tentenkamp in de Agafay
steenwoestijn + dromedaristocht.
- Bezoek Volubilis + Majorelletuin met Franstalige gids.
- Berggids in het Rifgebergte.
- Vanaf dag 2 tot dag 7 alle transfers per 4x4
met privé chauffeur.
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
Niet inbegrepen
- Entreegelden tijdens de bezoeken
(behalve Volubilis+Majorelletuin).
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulatie- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Marrakech - Brussel (o)

Ontbijt. Traject naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Marrakech naar Brussel.

www.imaginetravel.be
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal
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Authentic Morocco
12-daagse rondreis doorheen Marokko per 4x4 met privé chauffeur.
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U kunt volop genieten van prachtige landschappen en verscholen dorpjes waar de tijd
heeft stilgestaan. U rijdt via de vallei du Ziz met zijn talrijke dadelpalmen en zijn enorme
stuwmeer, die de gehele regio van elektriciteit voorziet. In de late namiddag, aankomst in
de woestijn van Merzouga. Diner en overnachting aan de rand van de woestijn in Kanz
Erremal of Dar El Janoub (charme).

Dag 5

Merzouga - Dades (o-a)

Na het ontbijt, traject naar Rissani en bezoek aan het mausoleum van Moulay Ali Cherif.
Vervolgens via Tineghir naar de Todrakloof. Deze kleine omweg is zeker de moeite waard
en biedt een indrukwekkend zicht op de 300 meter hoge rotswand. Vervolgens richting
Boumalne Dades met diner en overnachting in La Perle du Dades in een standaardkamer
of een suite (charme).

Dag 6

Dades - Nekob (o-a)

Ontbijt. Bezoek aan het Saghro gebergte. Dit gebergte kan je alleen met een 4x4 bereiken en is gelegen tussen de hoge Atlas en de Dades vallei, met de Sahara in het zuiden.
Een stukje onbekend Marokko met een ongerepte natuur waar je kloven en vulkanisch
gesteente tegenkomt, maar ook geiten en/of schapenhoeders, die hun dieren in deze
omgeving laten grazen. Deze relatief geïsoleerde regio kan terecht als het hoogtepunt
van de reis beschouwd worden. Vervolgens richting Nekob met diner en overnachting in
Kasbah Imdoukal.

Dag 7

Brussel - Casablanca - Rabat (a)

Vertrek vanuit Brussel naar Casablanca. Onthaal door uw chauffeur op de luchthaven.
Traject naar Rabat. Diner en overnachting in Dar Zouhour of Riad l’Alcazar (charme).

Dag 2

Rabat - Fes (o-a)

Dag 8

Fes - Merzouga (o-a)

o= ontbijt a= avondmaal

Merzouga

Nekob

vanaf € 1.790

INDIVIDUELE RONDREIS

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

Ait Benhaddou - Marrakech (o-a)

4 deelnemers
€ 2.398
€ 2.256
€ 2.398
€ 2.256
€ 2.398
€ 2.256
€ 2.398

Ontbijt. U rijdt via prachtige landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n
Tichka, naar de laatste keizerlijke stad in het programma, Marrakech. Diner en overnachting in Riad Aladdin of Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Ontbijt. Slenter door de medina van dit stadje, breng een bezoek aan de haven en geniet
van de heerlijke verse vis in één van de restaurants. Maak een wandeling langs het strand
of bezoek één van de galerijen in de stad. Hier tref je diverse kunstenaars aan die hun
werken exposeren, van houtbewerkers tot schilders. Diner en overnachting in Riad Dar
L’Oussia of Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa (charme).

Ontbijt. Vandaag staat een lange maar weliswaar mooie reisroute op het programma.

Praktisch

Dades

Riad charme
2 deelnemers
01/11/19 - 06/11/19
€ 2.955
07/11/19 - 19/12/19
€ 2.815
20/12/19 - 07/01/20
€ 2.955
08/01/20 - 29/02/20
€ 2.815
01/03/20 - 09/06/20
€ 2.955
10/06/20 - 31/08/20
€ 2.815
01/09/20 - 31/10/20
€ 2.955
• Minimum 2 deelnemers

Dag 3

Dag 4

Ait Benhaddou

Nekob - Ait Benhaddou (o-a)

Dag 9

Fes (o-a)

Marrakech

4 deelnemers
€ 1.830
€ 1.790
€ 1.830
€ 1.790
€ 1.830
€ 1.790
€ 1.830

Ontbijt. Bezoek aan Rabat met o.a. de soeks, de prachtige medina met zijn blauwwitte huisjes, de Kasbah Oudaya met zijn Andalusische tuinen en zijn imposante poort.
Uiteraard ook bezoek aan de toren van Hassan. Dit had de op één na grootste moskee
ter wereld moeten worden, maar dit project is helaas niet afgemaakt. Vervolgens staat
het mausoleum van Mohammed V op het programma. Vervolgens traject naar Meknes
waar u individueel de koninklijke stallen, de joodse wijk en de hoofdpoort Bab el Mansour
bezoekt, die deel uitmaakt van de 40 km langse stadswallen met prachtige poorten.
Vervolgens naar Fes waar u aankomt in de late namiddag. Diner en overnachting in Dar
Bensouda of Riad Alkantara (charme).
Ontbijt. Bezoek aan de best bewaarde en meest authentieke medina in Fes met een
gids. dit labyrint van straatjes en steegjes bevinden zich tal van vergeten ambachten en
prachtige bezienswaardig-heden o.a. de religieuze Koranschool Bou Inania Medersa, het
Nejjarine plein met zijn sierlijk gedecoreerde fontein met mozaiëken en het Foundouk
art & craft houtmuseum, het mausoleum van Moulay Idriss en de moskee van Karaouine.
Vrije lunch. In de namiddag, wandeling in Fes Jdid met o.a. de soeks met verse groenten,
stoffen, fruit, kruiden, de joodse wijk en het koninklijk paleis met zijn opvallende vergulde
poort. Diner en overnachting in Dar Bensouda of Riad Alkantara (charme).

Essaouira

Fès

2 deelnemers
Riad standaard
01/11/19 - 06/11/19
€ 2.380
07/11/19 - 19/12/19
€ 2.335
20/12/19 - 07/01/20
€ 2.380
08/01/20 - 29/02/20
€ 2.335
01/03/20 - 09/06/20
€ 2.380
10/06/20 - 31/08/20
€ 2.335
01/09/20 - 31/10/20
€ 2.380
• Minimum 2 deelnemers

Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is danzij de
filmindustrie. Onderweg rijdt u langs de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en
zijn groene dalen. Eventueel bezoek aan de filmstudio’s in Ouarzazate. Vervolgens bezoek
aan de beroemde Kasbah van Ait Benhaddou. Deze prachtige Kasbah wordt regelmatig
gebruikt als decor voor films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner en overnachting in Dar Mouna of Ksar Ighnda (charme).

Dag 1

Rabat
Casablanca

Marrakech - Essaouira (o-a)

Ontbijt. De historische stad Marrakech heeft enorm veel te bieden. Halve dag bezoek met
een gids aan de Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het
Marrakech museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan
het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein en wandeling doorheen
de soeks. Vrije lunch. In de namiddag traject naar de witte charmante kuststad Essaouira.
Diner en overnachting in Riad Dar L’Oussia of Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa
(charme).

Dag 10 Essaouira (o-a)

Dag 11 Essaouira - Marrakech (o-a)

Ontbijt. Traject naar Marrakech. Diner en overnachting in Riad Aladdin of Les Jardins de la
Koutoubia (charme).

Dag 12 Marrakech - Brussel (o)

Onbijt. Traject naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Marrakech naar Brussel.

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc in de basisklasse.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 11 overnachtingen in de voorgestelde hotels in half pension.
- Diensten van een lokale gids voor 1 dag in Fes
(entreegelden Medersa Bou Inania & Foundouk art
& craft houtmusem inbegrepen) en ½ dag in Marrakech
(entreegelden Bahia paleis, Saadische graftomben
en Marrakech museum inbegrepen).
- Van dag 1 tot dag 8 alle transfers per 4x4
met privé chauffeur.
- Transfers Marrakech-Essaouira-Marrakech per taxi of minibus.
Niet inbegrepen
- Ingangsgelden en diensten van een gids
(behalve in Fes & Marrakech).
- Dranken en overige maaltijden.
- Persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

www.imaginetravel.be
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nijen kunt proeven. Vervolgens wandeling doorheen de soeks. Vrije lunch en vrije namiddag. Diner en overnachting in Riad Aladdin of Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Dag 3

Marrakech - Ait Benhaddou (o-a)

Na het ontbijt, opnemen van uw huurauto op de luchthaven van Marrakech of afspraak
met uw privé chauffeur bij het hotel. Vertrek naar het prachtige zuiden. U rijdt via mooie
landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de namiddag
aankomst in Ait Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig wordt gebruikt als
decor voor films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner in het hotel Dar Mouna
of Ksar Ighnda (charme).

Dag 4

Ait Benhaddou - Dades (o-a)

Ontbijt. Traject naar het zuiden via de stad Kelaa ‘M Gouna bekend vanwege het rozenfestival dat hier elk jaar in mei plaatsvindt. Deze weg wordt ook wel de weg van de 1001
kasbahs genoemd. Vervolgens traject via groene palmvalleien, grillige rotspartijen en
kleine dorpjes naar de indrukwekkende Dades vallei. Diner en overnachting in het dorpje
Boumalne Dades in La Perles du Dades in een standaardkamer of een suite (charme).

Dag 5

Zuid Marokko
10-daagse rondreis per 4x4
met privé chauffeur of met huurwagen.

Dag 6

Dades
Merzouga
Ait Benhaddou
Ouarzazate Nekob

Dag 1

Brussel - Marrakech (a)

Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw hotel of riad. Diner en overnachting
in Riad Aladdin of Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Dag 2

Marrakech (o-a)

Ontbijt. Halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met een gids. Bezoek aan
de Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het Marrakech museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan het
symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, dat tijdens zonsondergang
omgetoverd wordt tot een markt vol met eetkraampjes waar u de diverse lokale lekker8

o= ontbijt a= avondmaal

Dades - tentenkamp in Merzouga (o-a)

Onbijt. Traject naar de Todrakloof via Tinerhir. De omweg is zeker de moeite waard en
biedt een indrukwekkend zicht op een 300 meter hoge rotswand. Vervolgens naar de
Erg Chebbi woestijn van Merzouga voor één van de mooiste ervaringen tijdens uw reis,
slapen onder de sterrenhemel in de woestijn. U kunt uw wagen parkeren bij het hotel en
u vertrek per kameel voor een tocht door de woestijn naar uw tentenkamp. Hier kunt u
genieten van een prachtige zonsondergang. Een onvergetelijke ervaring! Diner en overnachting.

Dag 7

Marrakech

Dades (o-a)

Ontbijt. Geniet van de natuurlijke pracht die deze regio te bieden heeft. U kunt de
Dadeskloof inrijden of te voet deze kloof verkennen en deze indrukwekkende natuurlijke
omgeving met alle zintuigen waarnemen. Diner en overnachting in La Perle du Dades.

Merzouga - Nekob (o-a)

Na de zonsopgang gaat u per kameel terug naar het vertrekpunt. Ontbijt in het hotel.
Traject naar Rissani en bezoek aan het mausoleum van Moulay Ali Cherif. Vervolgens
richting Nekob, die u bereikt via een weg door het prachtige woestijnlandschap, dit
zijn de uitlopers van het Saghro gebergte. Deze regio is minder toeristisch en de lokale
bevolking leeft hier nog traditioneel. Bij een vroege aankomst kunt u nog wandelen in de
palmeraie van Nekob. Diner en overnachting in hotel Kasbah Imdoukal.

Dag 8

Nekob - Ouarzazate (o-a)

Dag 9

Ouarzazate - Marrakech (o-a)

Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is dankzij
de filmindustrie. Onderweg rijdt u langs de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en zijn groene dalen. Eventueel bezoek aan Kasbah Taourirt of aan de filmstudio’s
in Ouarzazate. Je ziet hier de decors van verschillende films die in de regio Ouarzazate
zijn opgenomen zoals de Gladiator en Asterix en Obelix. Diner en overnachting in Dar
Chamaa of Dar Daif (charme).
Ontbijt. Terugrit naar Marrakech, waar u nogmaals kunt genieten van mooie panoramische zichten. Terug inleveren van uw huurwagen op de luchthaven of afscheid van uw
chauffeur. Geniet nog van uw laatste dag in Marrakech. Diner en overnachting in Riad
Moualoud of Les Jardins de la Koutoubia (charme).

Dag 10 Marrakech - Brussel (o)

Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Marrakech naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 1.155

INDIVIDUELE RONDREIS

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
01/11/19 - 06/11/19
20/12/19 - 07/01/20
01/03/20 - 09/06/20
01/09/20 - 31/10/20
07/11/19 - 19/12/19
08/01/20 - 29/02/20
10/06/20 - 31/08/20

Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Laag Seizoen			
Laag Seizoen			
Laag Seizoen			

PER 4X4 MET PRIVE CHAUFFEUR
Riad standaard
Vertrek 		
2 deelnemers
Hoog Seizoen
€ 1.760
Laag Seizoen
€ 1.720
• Minimum 2 deelnemers
Riad charme
Vertrek 		
2 deelnemers
Hoog Seizoen
€ 2.310
Laag Seizoen
€ 2.230
• Minimum 2 deelnemers
MET HUURWAGEN
Riad standaard
Vertrek 		
2 deelnemers
Hoog Seizoen
€ 1.250
Laag Seizoen
€ 1.215
• Minimum 2 deelnemers
Riad charme
Vertrek 		
2 deelnemers
Hoog Seizoen
€ 1.805
Laag Seizoen
€ 1.725
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.390
€ 1.360
4 deelnemers
€ 1.930
€ 1.850

4 deelnemers
€ 1.185
€ 1.155
4 deelnemers
€ 1.725
€ 1.645

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc of Brussels Airlines
in de basisklasse.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de voorgestelde riads in half pension.
- 1 overnachting in een tentenkamp in half pension
en kamelentocht van en naar het tentenkamp.
- Diensten van een lokale gids voor ½ dag in Marrakech
(entreegelden Bahia paleis, Saadische graftomben
en Marrakech museum inbegrepen).
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
- Vanaf dag 3 tot dag 9 alle transfers per 4x4 met privé
chauffeur of huurwagen Cat BB (2 deelnemers)
of Cat DV (4 deelnemers) op te nemen en af te geven
in het stadskantoor van Marrakech.
Niet inbegrepen
- Dranken, extra maaltijden, persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en diensten van een lokale gids
(behalve in Marrakech).
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Marrakech

Merzouga
Dades
Zagora
Erg Chegaga

Ait Benhaddou
Ouarzazate

Woestijntocht

Praktisch

INDIVIDUELE RONDREIS

10-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur
naar de Erg Chegaga en de Erg Chebbi woestijn.

Dag 1

Brussel - Marrakech

Vlucht naar Marrakech. Transfer naar uw riad. Overnachting in Le Perroquet Bleu (standaard) of Jardins de la Koutoubia (charme).

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

nieten van de mooie omgeving of van de faciliteiten in uw hotel. Diner en overnachting
in Azalai Desert Lodge.

Dag 6

Zagora - tentenkamp in de Erg Chebbi duinen (o-a)

Dag 2

Na het ontbijt, halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met Franstalige gids.
Bezoek aan de Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het
Marrakech museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan
het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein. Wandeling doorheen de
soeks. Vrije lunch en vrije namiddag. Overnachting in Riad Le Perroquet Bleu (standaard)
of Jardins de la Koutoubia (charme).

Marrakech (o)

Ontbijt. Traject via Nekob en het Saghrogebergte naar de woestijn van Merzouga. Het
Saghrogebergte is een stukje onbekend Marokko met een ongerepte natuur waar je
kloven en vulkanisch gesteente tegenkomt, maar ook geiten en/of schapenhoeders,
die hun dieren in deze omgeving laten grazen. Vervolgens naar de indrukwekkende
Erg Chebbi woestijn van Merzouga waar zich de hoogste duinen van Marokko bevinden.
U verblijft in het luxe tentenkamp ‘Merzouga Luxury Desert Camp’. Hier kunt u genieten
van een prachtige zonsondergang. Diner en overnachting.

Dag 3

Marrakech - Ouarzazate (o-a)

Dag 7

tentenkamp - Dades (o-a)

Dag 8

Dades - Ait Benhaddou (o-a)

Na het ontbijt, afspraak met uw chauffeur. Vertrek naar het mooie zuiden per 4x4. U rijdt
via prachtige landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de
namiddag aankomst in Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is dankzij de
filmindustrie. Eventueel bezoek aan Kasbah Taourirt of aan de filmstudio’s in Ouarzazate.
Je ziet hier de decors van de verschillende films die in de regio Ouazazate zijn opgenomen zoals de Gladiator en Asterix en Obelix. Diner en overnachting in Dar Chamaa
(standaard) of Dar Daif (charme).

Dag 4

Ouarzazate - tentenkamp in de Erg Chegaga duinen (o-a)

Na het ontbijt trekt u verder naar het zuiden voor een unieke ervaring tijdens uw reis,
slapen onder de sterrenhemel in de woestijn. Onderweg kunt u een bezoek brengen aan
Kasbah des Caids. U rijdt via de vallei van de Draa met zijn vele dadelpalmen en groene
dalen tot aan M’Hamid, vervolgens gaat de weg over in woestijn. Lang en indrukwekkend traject door de woestijn naar het luxe tentenkamp Azalai Desert Camp met privé
faciliteiten per tent. Een onvergetelijke belevenis. Diner in het tentenkamp. Dromedaristocht door de woestijn waar u kunt genieten van een prachtige zonsondergang in de Erg
Chegaga duinen.

Dag 5

tentenkamp - Zagora (o-a)

Ontbijt. U kunt de zonsopgang bewonderen in de woestijn. Ontbijt. Vervolgens gaat u
per 4x4 naar uw hotel in Zagora waar u zich kunt opfrissen. In de namiddag kunt u geo= ontbijt a= avondmaal

vanaf € 1.595

Ontbijt. Vervolgens rijdt u per 4x4 richting Tinerhir. Traject naar de Todrakloof. De omweg
is zeker de moeite waard en biedt een indrukwekkend zicht op een 300 meter hoge
rotswand. Diner en overnachting in het dorpje Boumalne Dades in Auberge Chez Pierre
in een standaardkamer of suite (charme).
Ontbijt. Vervolgens traject via groene palmvalleien, grillige rotspartijen en kleine dorpjes
naar de stad Kelaa ‘M Gouna bekend vanwege het rozenfestival dat hier elk jaar in mei
plaatsvindt. Deze weg wordt ook wel de weg van de 1001 kasbahs genoemd. U vervolgt
uw reis naar Ait Benhaddou. Bezoek met gids aan Ait Benhaddou met zijn indrukwekkende Kasbah die regelmatig wordt gebruikt als decor voor films, zoals de Gladiator en
Jezus van Nazareth. Diner en overnachting in Kasbah Rayane (standaard) of Ksar Ighnda
(charme).

Dag 9

Ait Benhaddou - Marrakech (o)

Riad standaard
2 deelnemers
01/11/19-31/10/20
€ 1.995		
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.595

Riad charme
2 deelnemers
01/11/19-31/10/20
€ 2.620		
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 2.210

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc of Brussels Airlines*
in de basisklasse.
* Chartervluchten naar Marrakech op aanvraag.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 3 overnachtingen in Marrakech in kamer+ontbijt,
4 overnachtingen in half pension.
- 1 overnachting in het luxe tentenkamp Azalai Desert Camp
met privé faciliteiten in half pension en dromedaristocht
door de woestijn.
- 1 overnachting in het luxe tentenkamp Merzouga Luxury
Desert Camp met privé faciliteiten in half pension.
- Transfer luchthaven - hotel - luchthaven.
- Diensten van een lokale Franstalige gids voor ½ dag
in Marrakech met entreegelden (Bahia paleis,
Saadische graftomben, Marrakech museum).
- Diensten van een Franstalige gids in Kasbah Ait Benhaddou.
- Rondreis per 4x4 met privé chauffeur van dag 3 tot dag 9.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en extra maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en diensten van een lokale gids
(behalve in Marrakech en Ait Benhaddou).
- Annulatie- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Ontbijt. Terugrit over de bergpas naar Marrakech waar u nogmaals kunt genieten van
prachtige panoramische zichten. Overnachting in Le Perroquet Bleu (standaard) of
Jardins de la Koutoubia (charme).

Dag 10 Marrakech (o)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Marrakech voor uw terugvlucht naar Brussel.

www.imaginetravel.be
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Praktisch
Marrakech
Ait Benhaddou

vanaf € 1.299

INDIVIDUELE RONDREIS

Ouarzazate
Zagora
Erg Chegaga

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: dagelijks
Vertrek tussen
01/11/19 - 06/11/19
20/12/19 - 07/01/20
01/03/20 - 09/06/20
01/09/20 - 31/10/20
07/11/19 - 19/12/19
08/01/20 - 29/02/20
10/06/20 - 31/08/20

Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Hoog Seizoen			
Laag Seizoen			
Laag Seizoen			
Laag Seizoen			

Riad standaard in familiekamer 4 personen
Vertrek tussen
volw
kind < 12j
01/11/19-31/10/20
€1.645
€746
• Prijs per persoon op basis van 2 volw en 2 kinderen <12j

Marokko4kids

8-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur naar de Erg Chegaga duinen.

Dag 1

Brussel - Marrakech (a)

Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw riad of hotel. Diner en overnachting
in Riad Aladdin (standaard) of Jardins de la Koutoubia (charme).

Dag 2

Marrakech (o-a)

Ontbijt. Halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met een gids. Bezoek aan
de Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het Marrakech museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan het
symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, dat tijdens zonsondergang
omgetoverd wordt tot een markt vol met eetkraampjes waar u de diverse lokale lekkernijen kunt proeven. Vervolgens wandeling doorheen de soeks. Vrije lunch en vrije namiddag. Diner en overnachting in Riad Aladdin (standaard) of Jardins de la Koutoubia
(charme).

Dag 3

Marrakech - Ouarzazate (o-a)

Na het ontbijt, vertrek naar het mooie zuiden per 4x4 met privé chauffeur. U rijdt via
prachtige landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de
namiddag aankomst in Ouarzazate die de laatste jaren enorm gegroeid is dankzij de
filmindustrie. Eventueel bezoek aan Kasbah Taourirt of aan de filmstudio’s in Ouarzazate.
U ziet hier de decors van de verschillende films die in de regio Ouazazate zijn opgenomen zoals de Gladiator en Asterix en Obelix. Diner en overnachting in Dar Chamaa
(standaard) of Dar Daif (charme).

Dag 4

Ouarzazate - tentenkamp in de Erg Chegaga duinen (o-a)

Na het ontbijt trekt u verder naar het zuiden voor een unieke ervaring tijdens uw reis,
slapen onder de sterrenhemel in de woestijn. U rijdt via de vallei van de Draa met zijn
vele dadelpalmen en groene dalen tot aan M’Hamid, vervolgens gaat de weg over in
10

o= ontbijt a= avondmaal

woestijn. Traject door de woestijn naar het luxe tentenkamp Azalaï Desert Camp in de Erg
Chegaga duinen met privé faciliteiten per tent. Een onvergetelijke belevenis. Diner in het
tentenkamp. Dromedaristocht door de woestijn waar u kunt genieten van een prachtige
zonsondergang.

Dag 5

Tentenkamp - Zagora (o-a)

Dag 6

Zagora - Ait Benhaddou (o-a)

U kunt de zonsopgang bewonderen in de woestijn. Na het ontbijt, gaat u per 4x4 naar
uw hotel in Zagora waar u zich kunt opfrissen. In de namiddag kunt u genieten van de
mooie omgeving of van de faciliteiten in uw hotel. Diner en overnachting in het hotel
Azalaï Desert Lodge.
Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Ait Benhaddou. Onderweg rijdt u langs de vallei van de
Draa met zijn vele dadelpalmen en zijn groene dalen. In de namiddag aankomst in Ait
Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig wordt gebruikt als decor voor
films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner en overnachting in hotel Dar Mouna
(standaard) of Ksar Ighnda (charme).

Dag 7

Ait Benhaddou - Marrakech (o-a)

Ontbijt. Terugrit over de bergpas naar Marrakech waar u nogmaals kunt genieten van
prachtige panoramische zichten. Geniet nog van uw laatste namiddag in Marrakech.
Diner en overnachting in Riad Aladdin.

Dag 8

Marrakech - Brussel (o)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Marrakech. Terugvlucht van Marrakech naar
Brussel.

Riad standaard in tweepersoonskamer
2 deelnemers
Vertrek		
Hoog Seizoen
€ 1.620
Laag Seizoen
€ 1.585
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.335
€ 1.299

Riad charme in familiekamer 4 personen
Vertrek		
volw
kind < 12j
Hoog Seizoen
€ 2.310
€ 688
Laag Seizoen
€ 2.198
€ 688
• Prijs per persoon op basis van 2 volw en 2 kinderen <12j
Riad charme in tweepersoonskamer
Vertrek		
2 deelnemers
Hoog Seizoen
€ 1.998
Laag Seizoen
€ 1.930
• Minimum 2 deelnemers

4 deelnemers
€ 1.720
€ 1.640

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc of Brussels Airlines
in de basisklasse.
* Chartervluchten naar Marrakech op aanvraag.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen in de voorgestelde hotels/riads
op basis van half pension.
- 1 overnachting in een luxe tentenkamp met privé faciliteiten
in half pension en dromedaristocht door de woestijn.
- Diensten van een lokale gids voor ½ dag in Marrakech
met entreegelden.
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
- Vanaf dag 3 tot dag 7 alle transfers per 4x4 met privé
chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en extra maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en diensten van een lokale gids
(behalve in Marrakech).
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels/riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar hotels/riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

www.imagine4kids.be

Dag 1

Brussel - Marrakech (a)

Dag 2

Marrakech (o-a)

Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw riad of hotel. Diner en overnachting
in Riad Le Perroquet Bleu (standaard) of Jardins de la Koutoubia (charme).
Ontbijt. Halve dag bezoek aan de historische stad Marrakech met een gids. Bezoek aan
de Saadische graftomben uit de 14de eeuw, het prachtige Bahia paleis en het Marrakech
museum gehuisvest in een prachtig 19de eeuws paleis. Eveneens bezoek aan het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein, dat tijdens zonsondergang omgetoverd wordt tot een markt vol met eetkraampjes waar u de diverse lokale lekkernijen
kunt proeven. Vervolgens wandeling doorheen de soeks. Vrije lunch en vrije namiddag.
Diner en overnachting in Riad Le Perroquet Bleu (standaard) of Jardins de la Koutoubia
(charme).

Dag 3

Langs duinen
en stranden

10-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur
van Marrakech tot Taghazout.

Marrakech - Ait Benhaddou (o-a)

Na het ontbijt, vertrek naar het mooie zuiden per 4x4 met privé chauffeur. U rijdt via
prachtige landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In de
namiddag aankomst in Ait Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig wordt
gebruikt als decor voor films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner en overnachting in hotel Kasbah Rayane (standaard) of Ksar Ighnda (charme).

Dag 4

Ait Benhaddou - tentenkamp in de Erg Chegaga duinen (o-a)

Na het ontbijt trekt u verder naar het zuiden voor een unieke ervaring tijdens uw reis,
slapen onder de sterrenhemel in de woestijn. U rijdt via de vallei van de Draa met zijn
vele dadelpalmen en groene dalen tot aan M’Hamid, vervolgens gaat de weg over in
woestijn. Traject door de woestijn naar het luxe tentenkamp Azalaï Desert Camp in de
Erg Chegaga duinen met privé faciliteiten per tent. Een onvergetelijke belevenis. Diner
in het tentenkamp. Dromedaristocht door de woestijn waar u kunt genieten van een
prachtige zonsondergang.

Dag 5

tentenkamp - Zagora (o-a)

Dag 6

Zagora - Agdz (o-a)

Dag 7

Agdz - Taghazout (o-a)

U kunt de zonsopgang bewonderen in de woestijn. Na het ontbijt, gaat u per 4x4 naar
uw hotel in Zagora waar u zich kunt opfrissen. In de namiddag kunt u genieten van de
mooie omgeving of van de faciliteiten in uw hotel. Diner en overnachting in het hotel
Azalaï Desert Lodge.
Ontbijt. U vervolgt uw reis naar Agdz. Onderweg rijdt u langs de vallei van de Draa met
zijn vele dadelpalmen en zijn groene dalen. In de namiddag aankomst in Agdz waar u
kan genieten van de mooie omgeving of faciliteiten in het hotel. Diner en overnachting
in hotel Dar Amazir (standaard) of Kasbah Azul (charme).
Ontbijt. Vandaag staat een lange maar weliswaar mooie reisroute op het programma. Traject via de vallei van Taliouine, bekend voor zijn saffraanplantages naar Taroudannt. Taroudannt wordt ook wel de ‘trotse‘ stad genoemd met mooie stadswallen in
donkere aarde. Vervolgens rijdt de chauffeur verder naar Taghazout, een surfspot gelegen
op 17km ten noorden van Agadir. Diner en overnachting in hotel Sol House Taghazout
Bay (standaard) of Hyatt Place Taghazout Bay (charme).

Dag 8 en 9 Taghazout (o-a)

Ontbijt. Geniet van deze 2 vrije dagen om te genieten van zon en zee. Diner en overnachting in Sol House Taghazout Bay (standaard) of Hyatt Place Taghazout Bay (charme).

Dag 10 Agadir - Brussel (o)

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Agadir. Terugvlucht van Agadir naar Brussel.
o= ontbijt a= avondmaal

Marrakech
Ait Benhaddou
Taghazout
Agdz
Zagora
Agadir
Erg Chegaga

Praktisch

vanaf € 1.872

INDIVIDUELE RONDREIS

PER 4X4 MET PRIVE CHAUFFEUR
10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon Vertrek volgens vluchtmogelijkheden
Riad standaard in tweepersoonskamer
Vertrek tussen
2 volwassenen
01/11/19 - 31/10/20
€ 2.140
• Minimum 2 deelnemers

4 volwassenen
€ 1.872

Riad standaard in familiekamer 4 personen
Vertrek tussen
volw
kind <12j
01/11/19 - 31/10/20
€ 2.140
€ 1.140
• Prijs per persoon op basis van 2 volw en 2 kinderen <12j
Riad charme in tweepersoonskamer
Vertrek tussen
2 volwassenen
01/11/19 - 31/10/20
€ 3.145
• Minimum 2 deelnemers

4 volwassenen
€ 2.365

Riad charme in familiekamer 4 personen
Vertrek tussen
volw
kind <12j
01/11/19 - 31/10/20
€ 3.145
€ 1.526
• Prijs per persoon op basis van 2 volw en 2 kinderen <12j
Inbegrepen
- Vluchten met Tui fly of Brussels Airlines in de basisklasse.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de voorgestelde hotels/riads
op basis van half pension.
- 1 overnachting in een luxe tentenkamp met privé faciliteiten
in half pension en dromedaristocht door de woestijn.
- Diensten van een lokale gids voor ½ dag in Marrakech
met entreegelden.
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
- Vanaf dag 3 tot dag 7 alle transfers per 4x4 met privé
chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en extra maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en diensten van een lokale gids
(behalve in Marrakech).
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels/riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar hotels/riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.
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Marrakech
Ait Benhaddou

Actief
genieten

8-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur
in Dadesvallei, Rozenvallei en Todrakoof.

Dades
Skoura

Dag 1

Vertrek van Brussel naar Marrakech. Transfer naar uw riad. Overnachting in Le Perroquet
Bleu.

Brussel - Marrakech

Praktisch

Dag 2

Marrakech (o)

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

Dag 3

Marrakech - Ait Benhaddou (o-a)

2 deelnemers
Riad standaard
01/11/19-31/10/20
€ 1.510		
• Minimum 2 deelnemers

Ait Benhaddou - Dades (o-a)

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc of Brussels Airlines*
in de basisklasse.
* Chartervluchten naar Marrakech op aanvraag.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 3 overnachtingen in Marrakech in BB/ 4 overnachtingen
in HB.
- Transfer van en naar de luchthaven de eerste en laatste dag.
- Vanaf dag 3 tot dag 7 alle transfers per 4x4
met privé chauffeur.
- Wandelgidsen in Dadesvallei, Rozenvallei en Todrakloof.
- Ingang en bezoek aan kasbah van Ait Benhaddou.

Dades (o-a)

Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en extra maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Ingangsgelden en gids in Marrakech.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.

Dag 6

Dades - Skoura (o-a)

Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Dag 7

Skoura - Marrakech (o)

Dag 8

Marrakech - Brussel (o)

Ontbijt. Vrije dag in de historische stad Marrakech. Overnachting in Le Perroquet Bleu.
Na het ontbijt, afspraak met uw privé chauffeur. Vertrek per 4x4 naar het prachtige zuiden.
U rijdt via mooie landschappen, kleine bergdorpjes en over de bergpas Tizi ’n Tichka. In
de namiddag aankomst in Ait Benhaddou met zijn imposante Kasbah die regelmatig
wordt gebruikt als decor voor films, zoals de Gladiator en Jezus van Nazareth. Diner en
overnachting in Kasbah Rayane.

Dag 4

Ontbijt. Traject naar het zuiden via de stad Kelaa ‘M Gouna bekend vanwege het rozenfestival dat hier elk jaar in mei plaatsvindt. Deze weg wordt ook wel de weg van de 1001
kasbahs genoemd. Vervolgens traject via groene palmvalleien, grillige rotspartijen en
kleine dorpjes naar de indrukwekkende Dades vallei. Vandaag verkennen we de Dadesvallei te voet. Op de planning staat een actieve rotswandeling met adembenemende
uitzichten op bizarre rotsformaties. Diner en overnachting in auberge Chez Pierre.

Dag 5

Ontbijt. Vandaag brengt u een bezoek aan de Todrakloof. De Todrakloof biedt een indrukwekkend zicht op de 300m hoge rotswand. Wandeling met berggids in deze kloof. Diner
en overnachting in auberge Chez Pierre.
Ontbijt. Traject naar de Rozenvallei en wandeling te voet naar Gorge d’Agouti. Dit is een
prachtige wandeling van ongeveer 3u door een onbekende, maar spectaculaire kloof
die u door lokale tuinen en riviertjes leidt. Na deze actieve wandeling rijden jullie terug
richting Skoura. Diner en overnachting in Dar Lorkam gelegen in de palmbomenvallei
van Skoura.

vanaf € 1.175

INDIVIDUELE RONDREIS

4 deelnemers
€ 1.175

Ontbijt. Terugrit naar Marrakech, waar u nogmaals kunt genieten van mooie panoramische zichten. Afscheid van uw chauffeur. Overnachting in Le Perroquet Bleu.
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht van Marrakech naar Brussel.
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o= ontbijt a= avondmaal
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Essaouira

Palmen
en paleizen

8-daagse combinatie van koningsstad Marrakech
en kuststad Essaouira.

Dag 1

Brussel - Marrakech

Dag 2

Marrakech (o)

Vertrek vanuit Brussel naar Marrakech. Transfer naar Riad Le Perroquet Bleu. Overnachting.
Ontbijt. Volle dag bezoek met gids aan het historisch centrum met ondermeer La Koutoubia moskee met de 80 meter hoge minaret, het Bahia paleis, wandeling in de soeks
met verse groenten, fruit, stoffen, kruiden, textiel en tal van vergeten ambachten zoals
houtsnijden, leerlooien... Bezoek ook aan het symbool van Marrakech, het beroemde Djemaa El Fna plein. Diner en overnachting in Riad Le Perroquet Bleu. Overnachting.

Dag 3

Marrakech (o)

Dag 4

Marrakech - Essaouira (o)

Ontbijt en vrije dag in Marrakech. U kunt een bezoek brengen aan de medina, de oude
stad, die niet zonder reden tot UNESCO-Werelderfgoed is uitgeroepen. De charme van
de medina laat niemand onberoerd. Dwaal door de smalle straatjes, neem de geuren en
kleuren in je op en proef van een typisch Marokkaanse muntthee in één van de theesalons.
Na het ontbijt, vertrekt u richting Essaouira. Deze kuststad heeft een charmante uitstraling met zijn bijzondere witte huizen en blauwe motieven. Bij aankomst, transfer naar uw
riad Palais des Remparts.

Marrakech

Praktisch

vanaf € 916

INDIVIDUELE REIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek elke dag
Vertrek tussen
2 deelnemers
01/11/19-31/10/20
€ 1.020		
• Minimum 2 deelnemers
• Supplement half pension: € 220

4 deelnemers
€ 916

Inbegrepen
- Vluchten met Royal Air Maroc of Brussels Airlines*
in de basisklasse.
* Chartervluchten naar Marrakech op aanvraag.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de voorgestelde riads
op basis van kamer en ontbijt.
- Transfers luchthaven - hotel - luchthaven.
- Privétransfer Marrakech - Essaouira - Marrakech.
- Diensten van een lokale gids voor 1 dag in Marrakech
(zonder entreegelden).
- Documentatiemap per kamer.

Dag 5-6 Essaouira (o)

Niet inbegrepen
- Entreegelden.
- Overige maaltijden en dranken.
- Persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings en/of bijstandsverzekering.

Dag 7

Essaouira - Marrakech (o)

Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Dag 8

Marrakech - Brussel (o)

Twee vrije dagen in Essaouira. Bezoek de haven, ontdek hoe arganolie wordt geproduceerd, luister naar de traditionele Gnawa muziek, waag je aan verse vis op de lokale markt
of geniet op het strand. Tijdens je wandeling door de stad mag u het Portugese fort en
de stadsmuur ook niet overslaan.
Vrije voormiddag in Essaouira. In de namiddag, privétransfer van Essaouira naar Marrakech. Geniet van de laatste avond in La Ville Rouge. Overnachting in Riad Le Perroquet
Blue.
Na het ontbijt, transfer van de riad naar de luchthaven van Marrakech voor uw terugvlucht naar Brussel.
o= ontbijt

www.imaginetravel.be
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Chefchaouen
Rabat

Fès
Meknes

Marrakech

Magisch Marokko

vanaf € 1.720

INDIVIDUELE RONDREIS

10-daagse rondreis per 4x4 met privé chauffeur langs de keizerlijke steden en het Rif gebergte.

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Vertrek volgens vluchtmogelijkheden

Dag 1

Brussel - Fes (a)

2 deelnemers
Vertrek tussen
01/10/19 - 31/10/20
€ 2.200		
• Minimum 2 deelnemers

Dag 2

Fes (o-a)

Vertrek van Brussel naar Fes. Transfer naar Riad La Maison Maure. Diner en overnachting.
Ontbijt. Vandaag bezoekt u de religieuze hoofdstad van Marokko met gids. Wandeling
door de middeleeuwse medina langs koranscholen, de Karaouiyine moskee en de befaamde Nejjarine fontein. Vrije lunch. In de namiddag, ontdekking van de oude medina
waar de ambachtelijke leerlooiers en ketelmakers nog steeds op traditionele wijze werken. Diner en overnachting en Riad La Maison Maure.

Dag 3

Fes - Meknes (o-a)

Ontbijt. Na een uurtje rijden ontdekt u de beroemde hoofdpoort Bab el Mansour in
Meknes die gekend staat als één van de mooiste van Noord-Afrika. Verder bezoekt u nog
de koninklijke stallen van Heri es-Souani. Vervolgens traject naar de Midden-Atlas in voor
een kennismaking met de lokale wijnboeren. U bezoekt de wijngaarden en geniet er
van een wijndegustatie met heerlijke lokale kaas en olijfolie. Vervolgens transfer naar uw
authentieke riad. Diner en overnachting in Riad Yacout.

Dag 4

Meknes - Chefchaouen (o-a)

Na het ontbijt brengt de chauffeur u naar één van de parels van het Rifgebergte. Chefchaouen, dat beter bekend staat als het blauwe stadje, ligt diep verborgen in het groene
gebergte ten noorden van Marokko. Na een prachtige rit komt u toe en hebt u de tijd
om op eigen houtje deze verborgen parel te bezoeken. Diner en overnachting in Riad
Hicham.

Dag 5

Chefchaouen (o-a)

Ontbijt. In de voormiddag wacht een gids u op aan de riad en laat hij u de mooiste plekjes
van Chefchaouen zien. Vrije lunch en vrije namiddag. De chauffeur blijft ter beschikking
indien u graag meer de natuur wil intrekken en het Rifgebergte wil ontdekken. Diner en
overnachting in Riad Hicham.
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Praktisch

o= ontbijt a= avondmaal

Dag 6

Chefchaouen - Rabat (o-a) 		

Na het ontbijt vertrekt u richting Rabat, de hoofdstad van Marokko. Aankomst in de
namiddag en bezoek aan de Hassantoren, de kasbah van Oudaya met zijn Andalusische
tuinen, de oude medina en het prachtig mausoleum van Mohammed V. Diner en overnachting in Riad Dar Dar.

Dag 7

Rabat - Marrakech (o-a)

Dag 8

Marrakech (o-a)

Dag 9

Marrakech (o-a)

Onbijt. Traject naar Marrakech. Onderweg krijgt u de mogelijkheid om de prachtige
moskee van Hassan II in Casablanca te bezoeken, de enige moskee in Marokko die
niet-moslims kunnen bezoeken. In de namiddag aankomst in Marrakech. Laat u onderdompelen in de magische sfeer van ‘La ville rouge’! Diner en overnachting in Riad Le
Perroquet Bleu.
Ontbijt. Volle dag bezoek met gids aan het historische centrum met ondermeer La Koutoubia moskee met de 80 meter hoge minaret, het Bahia paleis, wandeling in de soeks
met verse groenten, fruit, stoffen, kruiden, textiel en tal van vergeten ambachten zoals
houtsnijden, leerlooien... Bezoek ook aan het symbool van Marrakech, het beroemde
Djemaa El Fna plein. Diner en overnachting in Riad Le Perroquet Bleu.
Ontbijt. Vanop het dakterras van de riad kunt u de besneeuwde bergtoppen van het
Atlas gebergte reeds bewonderen. Vandaag zal u dit majestueuze gebergte van dichtbij
ontdekken. U reist door kleine berber dorpjes waar u kennismaakt met de lokale bevolking. Vrije lunch en terugkeer naar Marrakech. Diner in uw riad. Vervolgens kunt u uw
laatste avond doorbrengen in de opzwepende sfeer van het Djemaa El Fna plein. Diner
en overnachting.

4 deelnemers
€ 1.720

Inbegrepen
- Vluchten met Tui fly in basisklasse.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 9 overnachtingen in de voorgestelde riads in half pension.
- Transfers luchthaven - hotel - luchthaven.
- Privé vervoer voor de volledige reis per 4x4
met privé chauffeur.
- ½ dag bezoek aan Meknes met stadsgids
+ bezoek wijngaarden en wijndegustatie.
- Diensten van een lokale gids voor 1 dag in Fes,
1 dag in Marrakech en ½ dag in Chefchaouen
en ½ dag in Casablanca (zonder entreegelden).
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Entreegelden tijdens de bezoeken.
- Overige maaltijden en dranken.
- Persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Riads kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar riads van dezelfde categorie.
- Dit zijn richtprijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid/
wijziging.

Dag 10 Marrakech - Brussel (o)

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven van Marrakech voor uw terugvlucht naar
Brussel.

www.imaginetravel.be

REIZEN OP MAAT MAROKKO GENIETEN EN BELEVEN
UNIEKE WOESTIJNERVARING IN DE ERG CHEBBI EN
DE ERG CHEGAGA WOESTIJN MET MOOIE UITGESTREKTE
ZANDDUINEN OP 9U RIJDEN VAN MARRAKECH

Indien u minimum 1 week de tijd hebt om Marokko te verkennen moet u
de mogelijkheid overwegen om een rondreis te maken vanuit Marrakech of
Agadir naar de mooie spectaculaire zandduinen in de Erg Chebbi woestijn en/
of de Erg Chegaga woestijn. De Erg Chebbi woestijn is gelegen nabij Merzouga
en is bereikbaar met een gewone auto. Vrijwel alle hotels bieden er tentenkampen die bereikbaar zijn met een dromedaristocht vanaf het hotel. De Erg
Chegaga woestijn is gelegen ten zuiden van Zagora en M’Hamid en kunt u
enkel bereiken met een 4x4 met privé chauffeur. In beide opties kunt u kiezen
voor een luxueus tentenkamp met privé faciliteiten per tent of voor een basic
tentenkamp maar het uitzicht blijft grandioos en de ervaring steeds onvergetelijk! Gezien de grote afstanden worden er verschillende etappes voorzien
onderweg zoals in Ait Benhaddou waar u de beroemde Kasbah kunt bezoeken
en in Ouarzazate waar de filmstudio’s te bezichtigen zijn.

VERKEN DE AFAGAY STEENWOESTIJN
OP 1U RIJDEN VAN MARRAKECH

Indien u een citytrip Marrakech wil combineren met een speciale ervaring raden wij een overnachting aan in de Agafay steenwoestijn, die genesteld ligt
tussen de stad en het Atlas gebergte. Een wild, kaal en woest landschap met
licht gesteente. We voorzien er eveneens een dromedaristocht zodat u volop
kan genieten van de sfeer en de uitgestrekte omgeving.

SNUIF DE MAROKKAANSE SFEER OP

Geniet van de lokale gerechten zoals couscous en tajines, de geurige kruiden,
de theeceremonies,.. Beleef de woestijn op de rug van een dromedaris. Geniet
van de oosterse sfeer in een hamam of badhuis. Kijk rond op de pleinen met
slangenbezweerders, de eetkraampjes, de hennakunstenaars,... Lokale gidsen
kennen de mooiste plekjes en leiden u graag rond in de wirwar van straten
en pleinen.

STRANDVAKANTIE

Verleng uw rondreis aan de stranden van de Atlantische Oceaan zoals Agadir,
Essaouira of El Jadida. Geniet er van de uitgestrekte zandstranden, uitgebreide
toeristische infrastructuur en de typische sfeer in de medina’s met smalle
straatjes en kleine pleintjes.

ONTDEK HET UITERSTE ZUIDEN VAN MAROKKO

Tafraoute wordt omgeven door bizar gevormde granietrotsen. In de Ammelnvallei groeien amandel- en arganbomen en staan er pittoreske huizen met
kantelen en schilderingen. Tiznit is gekend voor zijn zilverwerk. Deze regio is
gemakkelijk bereikbaar vanuit en combineerbaar met Agadir.

WORKSHOPS EN ACTIVEITEN OP MAAT

Pottenbakken, een tajine bereiden, yogalessen, mountainbike tochten, paardrijden, avonturenpark in het Atlasgebergte, quadtochten in de woestijn. Voor
groepen en incentives is er een waaier aan mogelijkheden.
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Um Qais
Jerash

Ajlun
Dead Sea

Amman
Mt Nebo
Madaba
Al Karak
Petra

Wadi Rum
Al’Aqabah

Jordanië

Praktisch
GROEPSREIS

Klassieke rondreis. 8-daagse rondreis in internationaal gezelschap.

Dag 1

Brussel - Amman

Vertrek vanuit Zaventem of Brussel Zuid voor de aansluitende Royal Jordanian vlucht
naar Amman. Bij aankomst, onthaal en transfer naar uw hotel Grand Palace (standaard)
of Landmark (superior).

Dag 2

Amman - Mt. Nebo - Madaba - Shobak - Petra (o-m-a)

Rit via de Koninklijke Weg naar de Neboberg waar je een prachtig zicht hebt op de
omgeving. Vanop deze plaats aanschouwde Moses het Beloofde land. Hier kunt u ook
prachtige mozaïeken uit de 6e eeuw bewonderen. Hierna rit naar het Grieks-orthodoxe
St-Georges kerkje van Madaba, gekend om zijn kaart van het oude Palestina in mozaïek.
Verder naar de ruïne van het kruisvaarders kasteel Shobak gelegen op een heuvel, dat ten
tijde van de Kruisvaarders gekend was als Krak de Montreal. Aankomst in de namiddag te
Petra en installatie in uw hotel Hyatt Zaman (standaard) of Movenpick (superior).

Dag 3

Petra (o-m-a)

Na het ontbijt, bezoek aan de Stad der Nabateeërs. Deze site is uniek naar omvang en
schoonheid. Alvorens Al-Khazneh te bereiken, wandelt u doorheen een 2km lange kloof
(Siq genaamd). Reeds hier zal u verwonderd staan van de kleurschakeringen in de rotswanden. De Schatkamer behoort tot de mooiste bouwwerken van de Roze Stad. Verder
zijn het amfitheater, de Grote Offerplaats en Ed-Deir zeker de moeite waard. Overal zal
u getuige zijn van het kleurenpalet dat de zon op de rotsen tovert. Middagmaal in het
restaurant op de site. In de late namiddag keert u terug naar uw hotel.

Dag 4

Petra - Wadi Rum (o-m-a)

In de voormiddag bezoek aan Little Petra (Beidah), dit was een voorstadje van Petra.
Minder indrukwekkende bouwwerken maar nog steeds leuk om te bezoeken. Rit naar
Wadi Rum. Middagmaal. In de namiddag jeepsafari van 2u doorheen het unieke rotswoestijnlandschap, het land van Lauwrence of Arabia. Jeeps brengen u naar de mooiste
plekjes van dit magische landschap. Buitengewone kleurschakeringen en rotsformaties
geven u het gevoel op een andere planeet te zijn. Installatie in het Captain of Rose Camp
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

vanaf € 1.495

(standaard en superior - gemeenschappelijk sanitair). Een unieke belevenis!

Dag 5

Wadi Rum - Bethanie - Dode Zee - Amman (o-m-a)

Dag 6

Amman - Jerash - Ajlun - Amman (o-m-a)

Dag 7

Amman - woestijnkastelen - Amman (o-m-a)

Na het ontbijt vertrek langs de woestijnroute met onderweg bezoek aan de doopplaats
Bethanie, erkend bedevaartsoord. Hier heeft Johannes de Doper Christus gedoopt. Rit
naar de Dode Zee. Middagmaal en vrije tijd. Hier kan u op het water drijven zonder onder
te gaan. In de namiddag terugrit naar Amman en installatie in uw hotel.
Na het ontbijt vertrek naar Jerash, de best bewaarde ruïnestad in het Midden-Oosten.
Nergens anders in het Midden-Oosten hebben de Romeinen ons zo’n impressionante
bouwwerken nagelaten. U bezoekt onder andere de grote triomfboog van Hadrianus, de
Cardo Maximus en de Tempel van Zeus. Hierna rijdt u verder tot aan Ajlun. De attractie
van het stadje is Qala’at ar-Rabad. Deze burcht werd door de Arabieren opgetrokken om
zich te beschermen tegen de kruisvaarders. Gelegen op een heuvel heeft de burcht een
prachtig uitzicht over de omgeving. Middagmaal tijdens de bezoeken. Terugkeer naar
Amman.
Ontdekking van Amman. Bezoek aan o.a. de citadel vanwaar men een mooi uitzicht heeft
over de stad, het archeologisch museum, het Romeins theater,... Na het middagmaal
excursie naar de Woestijnkastelen. Vroeger werden ze gebruikt als halteplaatsen op de
karavaanroute, handelsposten en verdedigingsposten. Bezoek aan Qasr Amra met zijn
prachtige fresco’s en mozaïeken, Al Kharanneh en Qasr Al Azraq dat vroeger diende als
hoofdkwartier van Lawrence of Arabia.

Dag 8

Amman - Brussel (o)

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht en aansluiting naar Brussel Zuid of
Zaventem.

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek: elke zondag
STANDAARD
SUPERIOR
Vertrek tussen
			
HOTELS
HOTELS
01/11/19-30/11/19
€ 1.585		
€ 1.930
01/12/19-20/12/19
€ 1.495		
€ 1.820
21/12/19-10/01/20
geen afreizen		
11/01/20-29/02/20
€ 1.495		
€ 1.820
01/03/20-31/05/20
€ 1.585		
€ 1.930
01/06/20-30/06/20
€ 1.530		
€ 1.875
01/07/20-31/08/20
€ 1.620		
€ 1.950
01/09/20-31/10/20
€ 1.585		
€ 1.930
Supplement single
€ 320		
€ 600
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Royal Jordanian (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Fransprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c autocar of wagen.
- Documentatiemap per kamer.
- Visumkosten (8 weken voor afreis dienen we in het bezit
te zijn van een kopie van de internationale reispas).
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien (Richtlijn: € 7/dag per persoon
voor de gids en de chauffeur).
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Gezien er keuze is tussen verschillende hotels worden de
klanten opgehaald en afgezet aan de verschillende hotels.

Dag 1

Brussel - Amman

Dag 2

Amman - Woestijnkastelen - Amman (o-m-a)

Vertrek vanuit Zaventem of Brussel Zuid voor de aansluitende Royal Joranian vlucht naar
Amman. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Landmark*****.
Na het ontbijt ontdekking van Amman. Bezoek aan o.a. de citadel vanwaar u een mooi
uitzicht heeft over de stad, het archeologisch museum, het Romeins theater,... Na het
middagmaal excursie naar de Woestijnkastelen. Vroeger werden ze gebruikt als halteplaatsen op de karavaanroute, handelsposten en verdedigingsposten. Bezoek aan Qasr
Amra met zijn prachtige fresco’s en mozaïeken, Al Kharanneh en Qasr Al Azraq dat
vroeger diende als hoofdkwartier van Lawrence of Arabia.

Dag 3

Amman - Jerash - Ajlun - Amman (o-m-a)

Dag 4

Amman - Madaba - Mt. Nebo - Kerak - Petra (o-m-a)

Dag 5

Petra (o-m-a)

Na het ontbijt dagexcursie naar de best bewaarde Romeinse site Jerash. U bezoekt er de
grote triomfboog van Hadrianus, de Cardo Maximus, de 600m lange Romeinse hoofdstraat en de Tempel van Zeus. In de namiddag rijdt u verder tot aan Ajlun voor een bezoek aan de burcht Qala’at ar-Rabad. Deze burcht werd door de Arabieren opgetrokken
om zich te beschermen tegen de kruisvaarders. Gelegen op een heuvel heeft de burcht
een prachtig uitzicht over de omgeving. Terugkeer naar Amman voor het avondmaal en
overnachting.
Ontbijt. Vertrek naar Madaba. Hier staat de Grieks-orthodoxe St-Georges kerk waar
mozaïeken bewaard zijn gebleven uit de 6de eeuw. De meest indrukwekkende is er één
waarop de kaart van Palestina staat afgebeeld. Nadien bezoekt u tevens de Neboberg.
Vanop deze plaats aanschouwde Mozes het Beloofde Land. Verderop langsheen de
Koningsweg bevindt zich het plaatsje Kerak. Bij de kruisvaarderburcht van Kerak kan u
nog steeds de water-reservoirs zien. Middagmaal tijdens de bezoeken. Doorreis naar
Petra. Installatie in uw hotel Petra Guesthouse****.

Jordanië

Rondreis langsheen Koninklijke schatten.
8-daagse individuele rondreis met privé wagen
en chauffeur.

Ajlun
Jerash
Dead Sea

Amman Qasr El Azraq
Qasr Amra
Mt Nebo
Madaba
Al Karak
Petra

Wadi Rum

Na het ontbijt, bezoek aan Petra, een bezoek dat u niet mag missen tijdens uw reis door
Jordanië. Deze in de rotswand uitgehouwen stad van de Nabateeërs is een belangrijk
monument van de mensheid. Een unicum naar omvang en schoonheid. Alvorens de
schatkamer, Al-Khazneh, te bereiken, gaat u door een 2 km lange kloof (Siq genaamd).
Reeds hier zal u verwonderd staan van de kleurschakeringen in de rotswanden. De
Schatkamer behoort tot de mooiste bouwwerken van de Roze Stad. Verder zijn het amfitheater, de Grote Offerplaats en Ed-Deir dat te bereiken is na een klim van 900 treden
zeker de moeite waard. Overal zal u getuige zijn van het kleurenpalet dat de zon op de
rotsen tovert. Middagmaal in het restaurant op de site. In de late namiddag keert u terug
naar uw hotel.

Dag 6

Petra - Wadi Rum - Dode Zee (o-m-a)

Dag 7

Dode Zee (o-a)

Dag 8

Dode Zee - Amman - Brussel (o)

Vertrek naar het land van Lawrence of Arabia, Wadi Rum. Deze fascinerende woestijnvlakte is een vaste etappe tijdens de meeste reizen doorheen Jordanië. Jeeps brengen
u gedurende 4 uur naar de mooiste plekjes van dit magische landschap. Buitengewone
kleurschakeringen en rotsformaties geven u het gevoel op een andere planeet te zijn. Na
het middagmaal doorreis naar de Dode Zee. Installatie in hotel Movenpick Dead Sea*****.

Praktisch

vanaf € 2.090

INDIVIDUELE RONDREIS

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

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
A 01/11/19-30/11/19
€ 2.280		
€ 2.240
B 01/12/19-20/12/19
€ 2.140		
€ 2.090
A 21/12/19-09/01/20 			op aanvraag			
B 10/01/20-29/02/20
€ 2.140		
€ 2.090
A 01/03/20-31/03/20
€ 2.280		
€ 2.240
A 01/04/20-20/04/20
€ 2.390		
€ 2.325
A 21/04/20-20/05/20
€ 2.280		
€ 2.240
A 21/05/20-31/05/20
€ 2.390		
€ 2.325
B 01/06/20-30/06/20
€ 2.175		
€ 2.090
B 01/07/20-31/08/20
€ 2.390		
€ 2.325
A 01/09/20-31/10/20
€ 2.280		
€ 2.240
			
A			
B		
Supplement single
€ 770			
€ 660		
• Supplement permanente Engels- of Franstalige gids
van dag 2 tot dag 6: € 950/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Royal Jordanian (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Diensten van een Engelssprekende chauffeur
en een monumentgids in Jerash en Petra (2u).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
- Visumkosten (8 weken voor afreis dienen we in het bezit
te zijn van een kopie van de internationale reispas).
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Optionele excursie
- Petra by Night is een avondvoorstelling die op maandag,
woensdag en donderdag gehouden wordt: Al Khazneh,
de schatkamer wordt verlicht met honderden kaarsjes.
Het is een zeer bijzondere ervaring om in het donker door
de rotskloof te lopen. Deze excursie kan ter plaatse geboekt
worden.

Vrije dag. Hier kan u op het water drijven zonder onder te gaan. Met een zoutgehalte van
33% bevat de Dode Zee ca. tien keer meer zout dan alle andere zeeën ter wereld. Aan het
water wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven.
Transfer naar de luchthaven van Amman voor de terugvlucht naar Zaventem of Brussel
Zuid.
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

VERLENG DEZE RONDREIS MET EEN VERBLIJF
AAN DE DODE ZEE OF IN AQABA (OP AANVRAAG).
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Um Qais
Jerash

Ajlun

Amman

Dead Sea

Mt Nebo
Madaba
Al Karak
Petra

Wadi Rum
Al’Aqabah

Jordanië

Van de Dode Zee tot de Rode Zee.
8-daagse individuele rondreis met privé wagen en chauffeur met verblijf in de Movenpick hotels.

Dag 1

Brussel - Amman - Dode Zee

Dag 2

Dode Zee (o-a)

Vertrek vanuit Brussel Zuid of Zaventem naar Amman. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar de Dode Zee en installatie in uw hotel Movenpick Dead Sea*****.
Vrije dag. Hier kan u op het water drijven zonder onder te gaan. Met een zoutgehalte van
33% bevat de Dode Zee ca. tien keer meer zout dan alle andere zeeën ter wereld. Aan het
water wordt een geneeskrachtige werking toegeschreven.

Dag 3

Dode Zee - Madaba - Mt. Nebo - Kerak - Petra (o-a)

Ontbijt. Vertrek naar Madaba. Hier staat de Grieks-orthodoxe St-Georges kerk waar
mozaïeken bewaard zijn gebleven uit de 6de eeuw. De meest indrukwekkende is er één
waarop de kaart van Palestina staat afgebeeld. Nadien bezoekt u tevens de Neboberg.
Vanop deze plaats aanschouwde Mozes het Beloofde Land. Verderop langsheen de
Koningsweg bevindt zich het plaatsje Kerak. Bij de kruisvaarderburcht van Kerak kan u
nog steeds de water-reservoirs zien. Doorreis naar Petra. Installatie in uw hotel Movenpick
Resort*****.

Dag 4

Petra (o-a)

Na het ontbijt, bezoek aan Petra, een bezoek dat u niet mag missen tijdens uw reis door
Jordanië. Deze in de rotswand uitgehouwen stad van de Nabateeërs is een belangrijk
monument van de mensheid. Een unicum naar omvang en schoonheid. Alvorens de
schatkamer, Al-Khazneh, te bereiken, gaat u door een 2 km lange kloof (Siq genaamd).
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o= ontbijt a= avondmaal

Reeds hier zal u verwonderd staan van de kleurschakeringen in de rotswanden. De
Schatkamer behoort tot de mooiste bouwwerken van de Roze Stad. Verder zijn het amfitheater, de Grote Offerplaats en Ed-Deir dat te bereiken is na een klim van 900 treden
zeker de moeite waard. Overal zal u getuige zijn van het kleurenpalet dat de zon op de
rotsen tovert. In de late namiddag keert u terug naar uw hotel.

Dag 5

Petra - Wadi Rum (o-a)

Vertrek naar het land van Lawrence of Arabia, Wadi Rum. Deze fascinerende woestijnvlakte is een vaste etappe tijdens de meeste reizen doorheen Jordanië. Jeeps brengen
u gedurende 4 uur naar de mooiste plekjes van dit magische landschap. Buitengewone
kleurschakeringen en rotsformaties geven u het gevoel op een andere planeet te zijn.
Installatie in het Wadi Rum Night Camp.

Dag 6

Wadi Rum - Aqaba (o-a)

Dag 7

Aqaba (o-a)

Dag 8

Aqaba - Amman - Brussel

Na het ontbijt rit naar Aqaba en installatie in hotel Movenpick Resort & Residences*****.
Rest van de dag is vrij.
Vrije dag.

Transfer naar de luchthaven van Aqaba voor de terugvlucht.

Praktisch

vanaf € 2.490

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke vrijdag, zaterdag en zondag
(andere dagen op aanvraag)
Vertrek tussen
PRIJS
SUPPL. SINGLE
€ 2.695		
€ 815
01/11/19-30/11/19
01/12/19-20/12/19
€ 2.490		
€ 585
21/12/19-09/01/20 		op aanvraag		
10/01/20-29/02/20
€ 2.490		
€ 585
01/03/20-31/03/20
€ 2.695		
€ 815
01/04/20-20/04/20
€ 2.935		
€ 1.030
21/04/20-20/05/20
€ 2.695		
€ 815
21/05/20-31/05/20
€ 2.935		
€ 1.030
01/06/20-30/06/20
€ 2.540		
€ 585
01/07/20-31/08/20
€ 2.935		
€ 905
01/09/20-31/10/20
€ 2.695		
€ 815
• Supplement Full of Stars (bubbel) tent in de Wadi Rum:
€ 65 per persoon
• Supplement permanente Engels- of Franstalige gids
van dag 3 tot dag 6: € 905/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Royal Jordanian (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Diensten van een Engelssprekende chauffeur
en een monumentgids in Petra (2u).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
- Visumkosten (8 weken voor afreis dienen we in het bezit
te zijn van een kopie van de internationale reispas).
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
Optionele excursie
- Petra by Night is een avondvoorstelling die op maandag,
woensdag en donderdag gehouden wordt: Al Khazneh,
de schatkamer wordt verlicht met honderden kaarsjes.
Het is een zeer bijzondere ervaring om in het donker door
de rotskloof te lopen. Deze excursie kan ter plaatse geboekt
worden.

Dag 1

Brussel - Tel Aviv (a)

Dag 2

Tel Aviv - Jaffa - Tel Aviv (o-a)

Tiberias
Nazareth

Vertrek vanuit Zaventem met de Brussels Airlines vlucht naar Tel Aviv. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Leonardo Beach****. Rest van de dag is vrij.
Vandaag brengt u een bezoek aan de oude Arabische havenstad Jaffa. Vooral de uiterst
goed bewaarde Akropolis is het bezoeken waard. Verder naar Neve Tzedek: dit is de oudste buurt van de stad want reeds in de vroege jaren 1880 bouwden de Europees-Joodse
kolonisten hier hun eerste huizen. Deze gebouwen verkeren tot op vandaag nog in uitstekende staat en vele zijn nu ingericht als boetiek, café of restaurant. Tot slot bezoek aan
de Jemenietenwijk: een van de meest sfeervolle buurten van Tel Aviv. Deze werd gesticht
door Joden uit Jemen in de vroege twintigste eeuw en het tijdgevoel van weleer is nog
steeds aanwezig. Loop verloren in het doolhof van steegjes en bewonder deze mooie
oude architectuur.

Dag 3

Israël

Ontdek het Heilig land.
7-daagse individuele rondreis met privé wagen
en chauffeur.

Tel Aviv
Qumran

Jeruzalem
Massada
Dode Zee

Tel Aviv - Nazareth - Tiberias (o-a)

We beginnen bij de Romeinse opgravingen van Caesarea. Deze fraaie stad werd in 22
voor Christus aangelegd door keizer Herodus en aan keizer Augustus opgedragen.
Caeserea werd de belangrijkste haven van het Romeinse Rijk. Verder naar de mondaine
havenstad Haifa met een gemixte bevolking van moslims en joden, volgens velen het
voorbeeld van hoe Palestijnen en Israëliërs vreedzaam in dezelfde stad kunnen wonen. In
Nazareth brengt u een bezoek aan de basiliek van Maria-Boodschap, voor sommigen één
van de hedendaagse architecturale meesterwerken in Israël. Op deze plek verkondigde
de aartsengel Gabriël de boodschap van de geboorte van Jezus aan Maria. Aan de versiering op de muur rondom de basiliek hebben kunstenaars over de hele wereld hun medewerking verleend. Hierna gaat de rit verder naar Tiberias en installatie in hotel Golan***+.

Dag 4

Tiberias - Qumran - Dode Zee (o-a)

Dag 5

Dode Zee - Massada - Jeruzalem (o-a)

In de voormiddag bezoek aan Capernaum en Tabgha, waar u in de Byzantijnse kerk van
de “Vermenigvuldiging van de Broden” prachtige mozaïeken uit vermoedelijk de 5de
eeuw kunt bewonderen. Verder naar Qumran, waar de resten van een kleine stad van
de Esseniërs, een joodse sekte, en de beroemde Rollen van de Dode Zee werden teruggevonden. Hierna verder de Dode Zee. Installatie in hotel Leonardo Inn****. Vrije tijd. Hier
kan u op het water drijven zonder onder te gaan.
Na het ontbijt rit naar Massada. Met de kabellift bereikt u de citadel. Dit was de laatste
vesting van de Joodse Zeloten tijdens hun oorlog tegen de Romeinen. Bezoek aan de
opgravingen, de paleizen van Herodes, de synagoge, het badhuis,... Hier kunt u genieten
van prachtige uitzichten over de vallei. Verder naar Jeruzalem en installatie in hotel Prima
Park****. We gaan de Oude Stad binnen via de Zion-poort, wandelen door het Armeens
kwartier richting het Joods kwartier, en passeren het Byzantijns Cardo, de oude romeinse
straat. Het Cardo werd deels verwoest tijdens de mosliminval maar werd opnieuw opgewaardeerd tijdens de kruistochten. De uitgegraven kruisvaarder winkels zijn nu moderne
winkels. We stoppen bij de Klaagmuur, de westelijke muur waar de Joden bidden sinds
de laatste verwoesting van de tempel in 70 N.Chr. De Via Dolorosa, ook wel de Weg van
het Kruis genaamd, is de route dat de vele pelgrims volgen om tot bij de Heilige Graf
Kerk te komen. Deze kerk is gebouwd op de plaats waar Jezus werd gekruisigd, werd
begraven, en herrees.

Dag 6

Jeruzalem - Bethlehem - Tel Aviv (o-a)

Dag 7

Tel Aviv - Brussel (o)

Vandaag begint het bezoek in Bethlehem, de stad van de geboorte van Jezus en van
David. Bezoek aan de Geboortekerk die werd gebouwd op de grot waarin Jezus werd
geboren. Terugrit naar Tel Aviv en installatie in uw hotel. Vrije tijd.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.
o= ontbijt a= avondmaal

Praktisch

vanaf € 1.995

INDIVIDUELE RONDREIS

7 dagen/6 nachten - Prijs per persoon
Vertrek dagelijks

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
20/10/19-15/12/19
€ 2.755 		
€ 1.995
16/12/19-10/01/20		op aanvraag		
11/01/20-24/06/20
€ 2.755		
€ 2.065
25/06/20-31/08/20
€ 2.890		
€ 2.200
01/09/20-31/10/20
€ 2.722		
€ 2.065
• Supplement single: € 800
• Supplement Frans- of Engelstalige gids: € 1.600/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines (A-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen op basis van half pension
in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Diensten van een Engelssprekende chauffeur.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be
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ze ook bijzonder goed bewaard gebleven. Hier bezichtigd u onder andere de tempel
van Bachhus, de steen van de zwangere vrouw en enkele romeinse monolieten. Doorreis
naar Ehden en installatie in hotel Mist****.

Dag 4

Ehden - Byblos (o)

Vandaag bezoekt u het cederwoud. Het woud is bekend als ‘De Ceders van de Heer’,
en is ongetwijfeld één van de spectaculairste stukken natuur van het Midden Oosten.
Deze eeuwenoude bomen zijn ondertussen synoniem geworden voor Libanon, want
de cederboom staat zelfs centraal op de Libanese vlag. Onderweg maakt u een fotostop
bij een uitzicht over de Qadisha-vallei, met z’n vele natuurlijke grotten die al millennia
gebruikt worden als schuiloorden en begraafplaatsen. Vroege Christenen die aan vervolging probeerden te ontsnappen vonden er onderdak. In 1998 werd de vallei door
UNESCO toegevoegd aan de werelderfgoedlijst als één van de oudste Christelijke nederzettingen ter wereld. De reis gaat verder naar het Balamand-klooster, dat werd gebouwd
in 1157 N. Chr. door de Cisterciënzers na de tweede kruistocht. In de daaropvolgende
eeuwen kocht het klooster verschillende gronden in Noord-Libanon en ontwikkelde het
zich tot één van de belangrijkste spelers op vlak van landbouw in het land. Aankomst te
Byblos en installatie in hotel Victory***.

Dag 5

Libanon

Parel aan de Middellandse Zee.
8-daagse individuele rondreis met privé wagen
met chauffeur.

Dag 1

Vertrek vanuit Zaventem naar Beiroet. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Monroe**** of gelijkwaardig.

Brussel - Beiroet

Dag 2

Beiroet - The Bekaa (o)

Dag 7

Dag 3

The Bekaa - Ehden (o)

Vandaag brengt u een kort bezoek aan het stadje Zahleh, waarna u doorreist naar Baalbeck, waar de belangrijkste romeinse restanten van het land zich bevinden. Hiertoe
behoren de grootste en fraaiste romeinse tempels die ooit gebouwd zijn. Daarnaast zijn
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Jounieh - Beiroet (o)

In Harissa vindt u de Onze Lieve Vrouw van Libanon, een van de belangrijkste schrijnen
ter ere van de Heilige Maagd Maria. Een bronzen beeld van 15 ton dat de Onbevlekte
Ontvangenis afbeeldt staat centraal. Het beeld is 8,5m hoog, 5m in diameter en beeldt
Maria, Moeder van God uit die haar handen uitstrekt naar Beirut. Vanuit Harissa neemt
u de kabelbaan naar Jounieh City, dat uitkijkt op de spectaculaire baai. Verder naar de
Jeita-grotten. Deze grotten zijn een complex van twee aparte maar geconnecteerde
kalksteengrotten die bijna 9m lang zijn. De grot werd reeds bewoond in de prehistorie,
maar het laagste deel werd pas ontdekt in 1836 en kan enkel worden bezocht per boot.
Transfer naar uw hotel in Beirut.

Na het ontbijt ontdekking van Beiroet, ook wel het ‘Parijs van het Midden Oosten’
genoemd. U ziet er de archeologische sites van de eeuwenoude ruïnes in het centrum
van deze bijzonder moderne stad. Beiroet heeft een mix van zowel moderne als traditionele gebouwen, winkels, restaurants etc. wat het een stad van grote contrasten maakt.
Hierna verder naar Beitedine, een klein stadje in het chouf-district van het Libanese
bergland, gekenmerkt door de mix van Arabische architectuur en Italiaanse barok. Het
paleis, de zomerresidentie van de president, herbergt een prachtige collectie historische
mozaïeken. Verder naar Deir Al-Qamar (klooster van de Maan), bestaande uit stenen huizen met rode pannendaken en paleizen in oude Libanese stijl. Overnachting in Chtaura
Park hotel****.

o= ontbijt

Beiroet - Sidon - Tyre - Beiroet (o)

Vandaag begint het bezoek te Sidon. Samen met Tyre behoort het tot de wereldbekende oude steden van het oude Fenicië. Het is zeker de meest mysterieuze stad van
Libanon, met een bewogen verleden. De belangrijkste bezienswaardigheid is de oude
zee burcht in de haven, gebouwd door de kruisvaarders. De stad zelf is een leuk commercieel centrum met de traditionele sfeer van een klein dorp. In de tijd van de Perzen
was deze stad gekend als de ‘stad der tuinen’ en ook vandaag nog zijn er bananen- en
Citrusplantages rondom de stad. In het Zeepmuseum leren bezoekers over de geschiedenis van hammam en hoe de traditionele olijfolie-zeep wordt vervaardigd. Daarna gaat
u verder naar Tyre, dat werd gesticht in het 3de millennium V. Chr. Origineel bestond de
stad uit een nederzetting op het vaste land en een eilandstadje niet ver van de kust. Hier
bezichtigt u de oude zuilen, publieke baden, de triomfboog, de hypodroom etc.

Dag 8

Byblos
Baalbek

Jounieh
Beirut
Beka

Byblos - Jounieh (o)

Vertrek naar Byblos, een stad aan de Middellandse Zee in de Mount Libanon-provincie.
De stad werd door Cronus gebouwd als de eerste stad van Fenicië, een oude beschaving
aan de Middellandse zee. Het wordt gezien als een van de oudste continu bewoonde
steden ter wereld: de site werd reeds bewoond sinds 5000 V. Chr., en behoort ook tot
het UNESCO Werelderfgoed. In Byblos ontdekt u het kruisvaarders kasteel, de oude haven met het zee fort, de St.-Janskerk, de oude soeks, de romeinse zuilen en amfitheater
etc. Na dit bezoek verder naar Batroun stad met z’n spectaculaire natuurlijke haven dat
volgens historici ontstond door een aardbeving. Transfer naar Jounieh en installatie uw
hotel Reston***+.

Dag 6

Ehden

Praktisch

vanaf € 2.380

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon - Vertrek dagelijks
Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
20/10/19-15/12/19
€ 2.750		
€ 2.380
16/12/19-10/01/20		op aanvraag		
11/01/20-24/06/20
€ 2.750		
€ 2.380
25/06/20-31/08/20
€ 2.880		
€ 2.490
01/09/20-31/10/20
€ 2.750		
€ 2.380
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Turkish Airlines (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Diensten van een Engels- of Franssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Beiroet - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

www.imaginetravel.be

Dag 1

Brussel - Istanbul - Tashkent

Dag 2

Tashkent - Urgench - Khiva (a)

Vertrek vanuit Zaventem met de Turkish Airlines vlucht naar Tashkent via Istanbul.
Aankomst te Tashkent, hoofdstad van Oezbekistan en transfer naar het hotel City
Palace****. Ontdekking van de “stenen stad”, gelegen in de uitgestrekte en vruchtbare
Tchirchik-vallei, omringd door de uitlopers van het Tian Chan-gebergte. Bezoek aan
de medersa van Kukeldash, het plein van de Onafhankelijkheid, het praalgraf van Kafal
Shashi en het Museum voor Toegepaste Kunsten. In de namiddag transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Urgench, hoofdplaats van de streek Khorezm.
Onthaal en transfer naar Khiva (30 km). Installatie in hotel Orient Star***.

Dag 3

Oezbekistan

De fascinerende wieg van de grote Zijderoute.
9-daagse individuele rondreis met privé wagen
en chauffeur.

Urgench

Tashkent

Khiva
Bukhara

Samarkand
Shakhrisabz

Khiva (o-a)

Volle dag bezoek. Deze stad brengt ons duizend jaar terug in de tijd. De oude ommuurde kern van Khiva is volgebouwd met madrassa’s, moskeeën, minaretten, Mausolea,...
Bezoek aan het openluchtmuseum. Vanaf de Kunya Ark, de oude citadel heeft u een
prachtig uitzicht op de blauw betegelde Rakhim Khan-koranschool. Bezoek aan het
Tach-Khaoulu paleis, de Djouma moskee en het mausoleum van Paklavan Mahmoud.

Praktisch

Dag 4

9 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke woensdag

Khiva - Bukhara (o-a)

Na het ontbijt volgen we de Zijderoute door de woestijn van Kysyl Kum en steken de
Amou-Darya rivier over. Aankomst in de late namiddag in Bukhara. Installatie in hotel
Zargaron***.

Dag 5

Bukhara (o-a)

De stad, eens een bloeiende etappe op de karavaanroute, bereikte een eerste hoogtepunt onder de Samaniden in de 10de eeuw. Na de Mongoolse verwoestingen zal ze
herrijzen onder de Chaibaniden-khans in de 16de eeuw. Ze dankt haar charme aan haar
Arabisch, Perzisch en Turks verleden. Bezoek van het mausoleum der Samaniden en het
praalgraf van Tchachma Ayoub, de overdekte markt uit de 16de eeuw, de wijk van de
juweliers en het wisselgeld. Het complex van Bolo Khaouz omvat een moskee (18de
eeuw), een minaret en een waterbekken. Bezoek aan de dubbele medersa van Ouloug
Beg en van Abdoulaziz Khan, de winterresidentie van de laatste emirs van Bukhara, de
burcht van Ark en aan het mausoleum van Ismaël Samani. Typisch avondmaal met dansen.

Dag 6

Bukhara - Shakhrisabz - Samarkand (o-a)

Dag 7

Samarkand (o-a)

Vertrek naar Samarkand. Onderweg bezoek van Shakhrisabz, het oude Kesh en geboortestad van Tamerlan, met overblijfselen van het Ak-Sarai Paleis, de Kok-Gumbaz moskee,
gebouwd in 1435 door Ulugh Beg, de moskee Kharzet Iman en het praalgraf van Gumbazi-Seidan. In de namiddag aankomst in Samarkand en installatie in hotel Orient Star***.
Deze oude handelsstad op de Zijderoute werd ingenomen door Alexander de Grote in
329 voor Chr. veroverd door de Arabieren in 712 en vernietigd door Gengis Khan in 1220
alvorens haar glorieperiode te bereiken onder Tamerlan. Bezoek aan de archeologische
site van Afrosiab, de Gour Emir (graftombe van Tamerlan) met zijn geribde turkooise
koepel, de Bibi Khanum moskee, de bazaar en natuurlijk de drie medersas van de Registan, het mooiste plein van Centraal-Azië. Om de dag af te sluiten bezoekt u ook de
necropool van Shah-i-Zinda en het observatorium van Ulug Beg.

Dag 8

Samarkand - Tashkent (o-a)

Dag 9

Tashkent - Istanbul - Brussel

vanaf € 1.750

INDIVIDUELE RONDREIS

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-12/12/19
€ 1.860		
€ 1.750
13/12/19-06/01/20 		 op aanvraag			
07/01/20-14/03/20
€ 1.860		
€ 1.750
15/03/20-15/06/20
€ 2.130		
€ 1.970
16/06/20-31/07/20
€ 2.210		
€ 2.070
01/08/20-31/10/20
€ 2.130		
€ 1.970
• Supplement single: € 225
• Supplement permanente gids: € 450/dossier
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Turkish Airlines (Q-klasse).
- Binnenlandse vlucht.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Engels- of Franssprekende lokale gidsen.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
zoals beschreven met a/c wagen.
- Documentatiemap per kamer.
- Visumkosten.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

In de voormiddag verder bezoek. In de namiddag transfer naar het station en terugkeer
naar Tashkent met de hogesnelheidstrein Afrosiab. Bij aankomst, onthaal en transfer naar
hotel Tashkent Palace****. Typisch afscheidsdiner in een lokaal restaurant.
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Zaventem, via Istanbul.
o= ontbijt a= avondmaal
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Authentic Oman
Ontdekking per 4x4.
9-daagse individuele rondreis per 4x4 met chauffeur.
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voordat u aankomt aan de bron. Nadien zet u de avontuurlijke rit doorheen Hadjar verder naar het hoogste punt, Jebel Shams. Door de hoge toppen en spectaculaire kloven,
wordt Jebel Shams vaak vergeleken met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Overnachting in Jebel Shams Resort*** of Sama Heights***.

Dag 4

Jebel Shams - Nizwa (o-m-a)

Vertrek via de Wadi Nakhr naar het historische stadje Al Hamra. Verdwaal in de oude glorie
van het authentiek Oman en bezoek er Bait Al Safah een mooi traditioneel aarden huis
dat meer dan 300 jaar oud is. We rijden verder om het bergstadje Misfah te bezoeken.
Misfah is een dorp met oude gebouwen en een verstevigde toren, het dorp staat op
verticale kliffen en hellingen. Het mysterieuze bergstadje Misfah is ook gekend voor zijn
extra ordinaire architectuur met oude stenen huizen en verschillende limoen bomen.
Middagmaal in een lokaal restaurant. Vervolgens gaan we naar het oude fort Bahla (enkel
fotostop) met 15 poorten en 132 uitkijktorens. Het historisch centrum van Bahla wordt
omcirkeld door een muur, dat origineel gebouwd werd om de stad te bewaken. De stad
is ook bekend voor zijn aardewerk. Het is sinds kort opgenomen in de UNESCO werelderfgoed lijst. Daarna rit naar één van de meest indrukwekkende kastelen van Oman, het
kasteel Jabreen. Een laatste stop is voorzien te Birkat Al Mauz waar u kunt genieten van
een wandeling in de oase en de dadelplantages. Bezoek ook een Falaj, een voorbeeld van
een oud irrigatiesysteem. Aankomst te Nizwa en installatie in hotel Falaj Daris***.

Brussel - Muscat

Dag 2

Muscat (o-m-a)

Vertrek vanuit Zaventem naar Muscat. Bij aankomst, onthaal door onze lokale vertegenwoordiger en transfer naar hotel Park Inn****.
Ontbijt. Vandaag ontdekt u de hoogtepunten van de Omaanse hoofdstad. Bezoek aan
het Royal Opera House en de imposante Sultan Qaboos Grote Moskee: de twee architecturale pareltjes van de stad. Moderniteit en islamitische traditie gaan hier hand in hand.
Verder via de kustweg richting Muttrah, het kloppend hart van de stad. Snuif daarna de
kunst en cultuur van het historische Oman op in het Bait Al Zubair museum. Te voet gaat
het verder naar het oude centrum, gelegen in de schaduw van de impressionante forten
van Jalali en Mirani. Ze maakten in de 16e eeuw deel uit van de Portugese verdedigingswerken. Lunch in een lokaal restaurant. Terugkeer naar het hotel en vrije tijd.

Dag 3

Muscat - Nakhl - Wadi Bani Awf - Al Hamra - Jebel Shams (o-m-a)

Na het ontbijt gaat u richting het kolossaal Hadjar-hooggebergte waarvan de toppen
tot 3000m reiken. Het Fort van Nakhl - de eerste stop - bevindt zich aan de voet van het
gebergte, wat een indrukwekkend zicht biedt over de vlakte en de afstekende flanken.
Nadat u de warmwaterbron van Nakhl hebt ontdekt, gaat u verder naar de Wadi Bani Awf.
U passeert langs vruchtbare landbouwgronden en het authentieke gelijknamig dorpje,
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Praktisch

Nizwa

vanaf € 2.250

INDIVIDUELE RONDREIS

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

Dag 5

Nizwa - Wahiba Sands (o-m-a)

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-15/12/19
€ 3.095		
€ 2.675
16/12/19-10/01/20 		op aanvraag		
11/01/20-30/04/20
€ 3.095		
€ 2.675
01/05/20-24/06/20
€ 2.590		
€ 2.250
25/06/20-31/08/20
€ 2.850		
€ 2.475
01/09/20-15/09/20
€ 2.590		
€ 2.295
16/09/20-31/10/20
€ 3.095		
€ 2.675
• Supplement single: € 525
• Supplement Franstalige gids van dag 2 tot dag 7:
€ 830/dossier
• Minimum 2 deelnemers

Dag 6

Wahiba Sands - Sur - Ras Al Jinz (o-m-a)

Inbegrepen
- Vluchten met Swiss (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Diensten van een Engelstalige chauffeur/gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen en per 4x4 van dag 3 tot dag 7.
- Documentatiemap per kamer.

’s Ochtends bezoek aan Nizwa, dat ooit de hoofdstad was van Oman en zijn charme
heeft blijven behouden als herinnering aan het traditionele Oman. U bezoekt er het 17e
-eeuwse ronde toren fort en de levendige soeks bekend voor zijn zilveren en koperen
handwerk, en ook bekend voor zijn artistieke ambachten. Nadien rit via een van de oudste nederzettingen in Oman (Ibra) richting de uitgestrekte woestijn van Wahiba Sands,
een van de meest fascinerende en mysterieuze steken van Oman. Wahiba Sands, de rode
woestijn heeft een grote variëteit aan flora en fauna en de altijd veranderlijke duinen zijn
een lust voor het oog. Installatie in het in bedoeïenenstijl opgetrokken tentenkamp 1000
Night Camp.

Dag 1

Muscat
As Sifah
Bahla
Sur
Wahiba Sands
Ras
Wadi Bani Al Jinz
Khalid
Jebel Shams

In de vroege ochtend kunt u genieten van de zonsopgang vanaf de top van een van de
zandduinen in de omgeving van uw kamp. De kleuren van de woestijn veranderen vrij
snel. Na het ontbijt, ruilt u het woestijnlandschap in voor de rijkelijke oase van de Wadi
Bani Khalid. Het water heeft een smaragdgroene tot appelblauwzeegroene kleur, afhankelijk van de omstandigheden. Na de lunch, verder naar Sur, beroemd om de fascinerende architectuur van de oude stad en de scheepswerven waar de traditionele dhows sinds
eeuwen aan de rand van de baai zijn gebouwd. Aankomst te Ras Al Jinz en installatie in
het hotel Ras Al Jinz***. ‘s Avonds bezoek aan het reservaat dat zich inzet voor de schildpadden die hier aan land komen en hun eieren op het strand komen leggen.

Ras Al Jinz - Ras Al Hadd - Wadi Shab - Jebal Sifah (o-m-a)

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

Dag 8

Jebal Sifah - Muscat (o)

Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De openingsuren van musea en forten kunnen gewijzigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Dag 9

Brussel

Dag 7

Vandaag gaat de weg naar een van de mooiste Wadi’s van het land: Wadi Shab en Wadi
Tiwi. Verder langs de prachtige kustlijn naar Sinkhole, een stuk land dat ingezakt is en
gevuld met helder zeewater. Stop aan Fins Beach met mogelijkheid om te zwemmen.
Middagmaal onderweg. In de namiddag aankomst te Jebal Sifah en installatie in uw hotel
Sifawy Boutique****.
Ontbijt. Vrije tijd. Het hotel is gelegen op wandelafstand van het strand. ’s Avonds transfer
naar de luchthaven van Muscat.
Terugvlucht naar Zaventem.

VERLENG DEZE RONDREIS MET MUSANDAM (P. 24)
VERLENG DEZE RONDREIS MET SALALAH (P. 24)
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OMAN VERLENGINGEN

Musandam

Salalah

Het Noorwegen van Arabië 3 dagen/1 nacht.

4 dagen met vertrek vanuit Muscat.

Dag 1
		

Dag 1
		

(= dag 8 rondreis P.23)
Jebal Sifah - Muscat - Salalah (o)

Dag 2

Salalah (o)

(= dag 8 rondreis P.23)
Jebal Sifah - Muscat - Khasab (o)

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Muscat
voor de binnenlandse vlucht naar Khasab. Bij aankomst
onthaal en transfer naar hotel Atana Khasab****. In de
namiddag vertrek per 4x4 naar de hoogste berg in Musandam: Jebel Harim (2087 m). De rit gaat langs slingerende bergwegen verder met prachtige uitzichten over
de vallei. Onderweg bezoek aan het Sayh plateau op
1100 m boven zeeniveau. Op de terugweg is er nog een
stop in het Birkhat Khalidya Park.

Dag 2

Khasab - Dubai (o-m)

Na het ontbijt transfer naar de haven waar u aan boord
gaat van een traditionele houten Dhow. Volle dag cruise
door de fjorden omringd door bergen en witte zandstranden. Met een beetje geluk ziet u dolfijnen, die met
de boot meezwemmen. Middagmaal aan boord. In de
late namiddag transfer naar de luchthaven van Dubai.

Dag 3

Dubai - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem.

24

o= ontbijt m= middagmaal

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

3 dagen/1 nacht - Prijs per persoon
Vertrek tussen
01/10/19-30/04/20
01/05/20-30/09/20
01/10/20-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers

PRIJS		
€ 670
€ 640
€ 690

SINGLE SUPPL.
€ 100		
€ 90		
€ 110		

Inbegrepen
- Vlucht Muscat/Khasab.
- Luchthaventaksen en fuel.
- 1 overnachting op basis van kamer en ontbijt.
- 1 middagmaal.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
met wagen met chauffeur.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Dag 4

Muscat - Brussel

Aansluitende vlucht naar Zaventem.

Transfer naar de luchthaven van Muscat voor de binnenlandse vlucht naar Salalah. Bij aankomst transfer naar
hotel Hilton****+.
Vertrek richting het westen. Onderweg getuigen talrijke
wierookbomen nog van de bloeiende wierookhandel
die de reputatie van het Sultanaat Oman maakte. Halte aan de ‘blowholes’ (klippen) en aan het strand van
Mughsail. Rit doorheen de bergen voor bezoek aan de
moskee en de tombe van Nabi Ayuob van de Bijbelse
profeet Job. Terugkeer naar Salalah voor een bezoek aan
de Haffah soek, waar typische wierookbranders worden
verkocht. Fotostop aan de imposante moskee Qaboos
en bezoek aan het wierookmuseum.

Dag 3

Salalah - Muscat (o)

Vertrek voor een bezoek aan het vissersdorpje Taqah,
beroemd omwille van zijn fort en zijn traditionele Dhofari huizen. Verder naar Khor Rori Creek, de plaats van
het ruïne stadje ‘Sumhuram’ en hoofdstad van de oude
Arabische wierookhandel. Mirbat, de oude hoofdstad
van Dhofar. Fotostop aan een van de bekendste bezienswaardigheden in Dhofar: de Bin Ali’s Tombe. De
tombe van Mohamed Bin Ali is een goed voorbeeld van
middeleeuwse architectuur. Transfer naar de luchthaven
voor de vlucht naar Muscat.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

4 dagen/2 nachten - Prijs per persoon
Vertrek tussen
01/10/19-30/04/20
01/05/20-30/09/20
01/10/20-31/10/20
• Minimum 2 deelnemers

PRIJS
€ 890
€ 790
€ 920

SINGLE SUPPL.
€ 230		
€ 170		
€ 250		

Inbegrepen
- Binnenlandse vlucht Muscat/Salalah/Muscat.
- 2 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt.
- Engelssprekende chauffeur/gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers
met Engelstalige chauffeur met a/c wagen.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven, dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien en verzekeringen.

rots. Picknick lunch. Hierna bezoek aan Al-Hazm. Het enorme militaire fort (1708) omvat een aantal keukens, woonruimten, een Koranschool, een moskee alsook kerkers,
geheime gangen enz.

Dag 3

Muscat (o-m-a)

Na het ontbijt transfer naar de haven ‘Al Bandar’ voor een 2u durende boottocht langs
de corniche. Mogelijkheid tot het spotten van dolfijnen. Hierna vertrekt u op ontdekkingstocht door de hoofdstad van het sultanaat met haar typische sfeer van de Oriënt
zoals beschreven in de avonturen van zeerovers en piraten. Rit langs het Paleis Al-Alam,
residentie van de sultan, dat omringd is door twee Portugese forten Jalali en Mirani uit de
17de eeuw. Verder bezoekt u het museum Baït Al Zubair in de oude stad. Hierna rit naar
Muttrah voor een wandeling door de soeks. Lunch in een lokaal restaurant. Terugkeer
naar het hotel en vrije tijd.

Oman

Oman tegemoet.
8-daagse rondreis in internationaal gezelschap.

Dag 4

Muscat - Al Hamra - Jebel Shams - Nizwa (o-m-a)

U begint het bezoek met de Sultan Qaboos Moskee, een opmerkelijke architecturale
prestatie. Vertrek naar Al Hamra om er Bait Al Safah te bezoeken met een mooi traditioneel aarden huis dat meer dan 300 jaar oud is. Via de Wadi Ghul vertrek richting Jebel
Shams met onderweg schitterende uitzichten. Hier komt u in het ruige berggebied van
de Jebel Shams vanwaar je prachtige uitzichten hebt en de diepte kunt inkijken. Middagmaal op de camping. In de namiddag rit naar Nizwa en installatie in hotel Falaj Daris of Al
Diyar (standaard) of Golden Tulip (superior). Bezoek aan de soeks.

Dag 5

Nizwa - Jabrin - Bahla - Wahiba (o-m-a)

Bezoek aan Nizwa, hoofdstad van het binnenland en bakermat van het islamisme in het
sultanaat. U bezoekt het fort met zijn waaktoren. Van hieruit hebt u een prachtig zicht
over de regio. Afreis naar Jabrin waar we het fort bezoeken dat in 1675 gebouwd werd
door imam Bil’Arab bin Sultan als bijkomende residentie. Het staat bekend voor zijn beschilderde plafonds, zijn met arabesken beklede muren en traliewerk uit hout of stuc. Na
het middagmaal maken we een fotostop aan het pre-islamitisch Bahla, behorend tot het
werelderfgoed van de Unesco. We vervolgen onze weg voor een bezoek aan de ruïnes
van de oude stad Al Manzifat. Rit naar de Wahiba Sands, één van de meest fascinerende en mysterieuze streken van Oman. Wahiba Sands, de rode woestijn heeft een grote
variëteit aan flora en fauna en de altijd veranderlijke duinen zijn een lust voor het oog. Bij
aankomst te Al Mintrib gaat de rit verder per 4x4 de woestijn in. Installatie in het Arabian
Oryx Camp (standaard) of Desert Nights Camp (superior).

Dag 6

Wahiba - Wadi Bani Khalid - Sur - Ras Al Jinz - Sur (o-m-a)

U staat vroeg op om de zonsopgang over de duinen te bewonderen. Na het ontbijt rit
naar de Wadi Bani Khalid. Dit verborgen paradijs, een oase met weelderige plantengroei
en helder blauw water, is een heerlijke plek voor een wandeling. Na de picknick lunch rit
naar Sur de belangrijkste stad aan de oostkust van Oman met een historisch verleden als
havenstad. Installatie in hotel Sur Beach (standaard) of Sur Plaza (superior). Bezoek aan
de dhow werf. Altijd zijn er wel dhows in aanbouw zodat u de verschillende bouwstadia
kunt volgen. ’s Avonds brengt u een bezoek aan het strand van Ras al Jinz, waar schildpadden aan land komen om hun eieren te leggen.

Dag 1

Brussel - Muscat

Dag 2

Muscat - Barka - Nakhl - Al Hazm - Muscat (o-m-a)

Vertrek vanuit Brussel naar Muscat. Bij aankomst onthaal door onze lokale agent en transfer naar hotel Muscat Holiday of Al Falaj (standaard) of Grand Millennium (superior).
Ontbijt. Vandaag vertrekt u naar de streek van Batinah, een van de meest vruchtbare kustzones van het land. U stopt eerst in het dorp Barka om er de vismarkt te ontdekken. Verder
gaat het naar Nakhl, omringd door een palmbos en gekend voor haar fort en haar warmwaterbronnen. Bezoek aan het fort uit de 16de eeuw, hooggelegen op een uitstekende
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Dag 7

Sur - Wadi Shaab - Quariyat - Muscat (o-m-a)

Suhar
Rustaq
Nakhl
Alhamra
Bahla

Al Sawadi
Muscat
Barka
Nizwa

Sur

Wahiba Sands

Praktisch

vanaf € 1.950

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
8 dagen/6 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
STANDAARD
			
HOTELS
10, 17 en 24/11/19
€ 2.250
12 en 26/01/20
€ 2.250
09, 16 en 23/02/20
€ 2.250
01, 15 en 29/03/20
€ 2.250
05 en 12/04/20
€ 2.250
31/05/20		
€ 1.950
14/06/20		
€ 1.950
12/07/20		
€ 2.150
16/08/20		
€ 2.150
06 en 20/09/20
€ 2.250
11 en 25/10/20
€ 2.250
Supplement single:
€ 445
• Minimum 2 deelnemers

SUPERIOR
HOTELS
€ 2.640
€ 2.640
€ 2.640
€ 2.640
€ 2.640
€ 2.195
€ 2.195
€ 2.430
€ 2.430
€ 2.640
€ 2.640
€ 1.010

Inbegrepen
- Vluchten met Swiss (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Franstalige lokale gids (behalve tijdens de diner cruise).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met Engelstalige
chauffeur zoals beschreven met a/c wagen of autocar.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien (Richtlijn: $ 5/dag per persoon
voor de gids en $ 4 voor de chauffeur).
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.

Vandaag rijden we verder naar Wadi Shaab, een geheel van natuurlijke zwembaden en
watervallen (wandeling van +/- 40 minuten om deze te bereiken). Middagmaal en vertrek naar Bimah, gelegen aan de kust, een kloof van 100 meter in diameter gevuld met
zeewater. Verder naar Muscat met onderweg een stop bij het vissersdorp Quriyat voor
een bezoek aan de zoutmijnen. Avondmaal in het centrum en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De openingsuren van musea en forten kunnen gewijzigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
- Gezien er keuze is tussen verschillende hotels worden de
klanten opgehaald en afgezet aan de verschillende hotels.

Dag 8

www.imaginetravel.be

Muscat - Brussel

Terugvlucht naar Zaventem.
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De Verenigde Arabische Emiraten & Oman
De grote rondreis.
13-daagse rondreis in internationaal gezelschap.
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Musandam

Dag 1

Brussel - Dubai

Vertrek vanuit Zaventem naar Dubai. Bij aankomst onthaal door de lokale correspondent
en transfer naar hotel Hilton Garden Inn**** of gelijkwaardig.

Dag 2

Dubai (o-m-a)

Samenkomst om 09u30 met de groep en de gids. Nadien vertrekt u voor een halve dag
om deze unieke en spectaculaire metropool te ontdekken. U begint bij Bastakya, het
oude gedeelte van de stad met haar gesofisticeerde residenties, omringd door hoge
muren om de intimiteit van de gezette burgers te vrijwaren. U bezoekt het Dubai
museum gelegen in de oude burcht Al Fahidi. In een lokale taxiboot (abra) doorkruist
u de Creek om het district Deira te bereiken en er de goudsoeks te bezoeken. Hierna
panoramische rondrit van het Moderne Dubai met verschillende fotohaltes met o.a. de
Jumeirah moskee en het hotel Burj Al Arab. Rit naar Palm Island tot aan het hotel Atlantis
The Palm (fotostop). Middagmaal. In de namiddag excursie per 4x4 over enorme zandduinen voor het bewonderen van de zonsondergang gevolgd door een BBQ diner met
traditionele muziek.

Dag 3

Dubai - Abu Dhabi (o-m-a)

Vandaag vertrekt u naar het grootste Emiraat: Abu Dhabi. Bezoek aan de Sheyk Zayed
Moskee, de grootste in de Emiraten. Hierna bezoek aan het fort Al Hosn en verder naar
het Heritage village. Panoramische rit langs de corniche tot aan het Emirates Palace
hotel. Middagmaal in het centrum. Hierna bezoek aan het Louvre museum, gelegen op
Saadiyat Island. Tot slot rit naar Yas Island met haar formule 1 circuit. Installatie in hotel
Holiday Inn**** of gelijkwaardig.

Dag 4

Abu Dhabi - Al Ain (o-m-a)

Na het ontbijt vertrek naar Al Ain, gelegen aan de grens met Oman en onderdeel van
de Unesco werelderfgoedlijst. Onderweg bezoeken we een unieke leerlooierijenfabriek.
Bij aankomst ontdekt u de pittoreske kamelenmarkt. Verder naar het centrum voor het
middagmaal. Bezoek aan het paleis dat vroeger toebehoorde aan Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Deze Sheikh is de oprichter en eerste leider van de Verenigde Arabische
Emiraten. Hierna bezoek aan het archeologische park Hili. Tot slot fotostop vanop de
Jebel Hafeet. Installatie in hotel Ayla**** of gelijkwaardig.

Dag 5

Al Ain - Sharjah - Dubai (o-m-a)

Na het ontbijt rit naar Sharjah, door de vele culturele bezienswaardigheden de “Parel van
de Golf” genoemd. U bezoekt er het Sharjah Heritage museum, gewijd aan het authentieke erfgoed van Sharjah en de rijke cultuur van de Emirati met hun diepgewortelde
Arabische gewoonten en tradities. Foto stop aan de King Faisal moskee en bezoek aan
de Soek Al Arsa en de Blue soek. Dit is de grootste soek van Sharjah, gebouwd volgens
Islamitisch design. Typische lunch. Terugkeer naar Dubai voor een bezoek aan de Burj
Khalifa, dat met zijn hoogte van 824m het hoogste gebouw ter wereld is met 124 verdiepingen. Wandeling door het winkelcentrum The Mall waar je het impressionante
Aquarium (buitenkant) kan bewonderen. Installatie in uw hotel.

Dag 6

Dubai - Musandam (Oman) - Dubai (o-m-a)

Dag 7

Dubai - Sohar - Muscat (o-m-a)

Dagexcursie naar Musandam, gelegen op het puntje van het Arabische schiereiland,
geheel omgeven door de Arabische Emiraten. Het schiereiland dat bij Oman hoort.
U gaat aan boord van een traditionele houten Dhow. Cruise door de fjorden omringd
door bergen en witte zandstranden. Met een beetje geluk ziet u dolfijnen, die met de
boot meezwemmen. Middagmaal aan boord.
Na het ontbijt rit naar Oman met onderweg een stop te Hatta, een oase aan de voet
van het Hajjargebergte. U maakt een stop aan Hatta Pools en verder naar Sohar voor de
lunch gevolgd door een oriëntatietoer. In allerlei Arabische legenden wordt gezegd dat
de befaamde Sinbad, de Zeeman hier woonde. Van hieruit vertrokken vele schepen met
o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

wierook, mirre, dadels en koper. Aankomst in de namiddag te Muscat en installatie in
hotel City Seasons****.

Dag 8

Sharjah
Dubai
Sohar

Abu Dhabi

Muscat (o-m-a)

Dag 9

Nizwa
Sur
Wahiba Sands

Muscat - Sur - Wahiba (o-m-a)

Vandaag gaat de weg naar een van de mooiste Wadi’s van het land: Wadi Shab. Na het
middagmaal verder naar Sur, beroemd om de fascinerende architectuur van de oude
stad en de scheepswerven waar de traditionele dhows sinds eeuwen aan de rand van de
baai zijn gebouwd. Rit naar de Wahiba Sands, één van de meest fascinerende en mysterieuze streken van Oman. Wahiba Sands, de rode woestijn heeft een grote variëteit aan
flora en fauna en de altijd veranderlijke duinen zijn een lust voor het oog. Bij aankomst te
Al Mintrib gaat de rit verder per 4x4 de woestijn in. Installatie in het kamp Arabian Oryx.

Dag 10 Wahiba - Nizwa (o-m-a)

U staat vroeg op om de zonsopgang over de duinen te bewonderen. Na het ontbijt rit
naar de Wadi Bani Khalid. Dit verborgen paradijs, een oase met weelderige plantengroei
en helder blauw water, is een heerlijke plek voor een wandeling. Hierna rit naar Nizwa
met middagmaal onderweg. Aankomst te Nizwa, hoofdstad van het binnenland en
bakermat van het islamisme in het sultanaat. U bezoekt het fort met zijn waaktoren en de
soeks. Installatie in hotel Nizwa***.

Dag 11 Nizwa - Mussanah (o-m-a)

Een eerste stop is voorzien te Birkat Al Mauz waar u kunt genieten van een wandeling
in de oase en de dadelplantages. Daarna rit naar één van de meest indrukwekkende
kastelen van Oman, het kasteel Jabreen. Hierna maakt u een fotostop aan het pre-islamitisch Bahla, behorend tot het werelderfgoed van de Unesco. Aankomst in de namiddag
te Mussanah en installatie in hotel Millennium****.

Dag 12 Mussanah - Nakhl - Muscat (o-m)

Vrije voormiddag. Na het middagmaal vertrek naar de Charmante stad Rustaq gelegen
aan de voet van de Jebel Akhdar. Het Qala’at Al-Qesra Fort kijkt vanop de heuvel uit over
de stad. De plafonds binnenin zijn met prachtig Omani houtsnijwerk versierd. Nadien
trekt u verder richting binnenland. De okergele burcht van Nakhl kan u reeds van ver zien.
Langsheen akkers met falaj en palmentuinen kan u naar de thermische bronnen gaan.
’s Avonds transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Dag 13 Muscat - Brussel
Aankomst.

Mussanah
Muscat

Al Ain

Ontbijt. Vandaag ontdekt u de hoogtepunten van de Omaanse hoofdstad. Bezoek aan
het Royal Opera House en de imposante Sultan Qaboos Grote Moskee: de twee architecturale pareltjes van de stad. Moderniteit en islamitische traditie gaan hier hand in hand.
Verder via de kustweg richting Muttrah, het kloppend hart van de stad. Snuif daarna de
kunst en cultuur van het historische Oman op in het Bait Al Zubair museum. Te voet gaat
het verder naar het oude centrum, gelegen in de schaduw van de impressionante forten
van Jalali en Mirani. Ze maakten in de 16e eeuw deel uit van de Portugese verdedigingswerken. Avondmaal in een traditioneel Omani restaurant.

Praktisch

vanaf € 2.160

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
13 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
PRIJS
SUPPL. SINGLE
05, 12, 19 en 26/01/20
€ 2.580
€ 920
02, 09, 16 en 23/02/20
€ 2.580
€ 920
01, 08, 15, 22 en 29/03/20 € 2.580
€ 920
05, 19 en 26/04/20
€ 2.580
€ 920
03, 10, 17, 24 en 31/05/20 € 2.160
€ 670
14 en 28/06/20
€ 2.160
€ 670
12 en 26/07/20
€ 2.375
€ 670
09 en 23/08/20
€ 2.375
€ 670
06 en 20/09/20
€ 2.160
€ 670
04 en 11/10/20
€ 2.740
€ 980
18 en 25/10/20
€ 2.780
€ 980
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen of in beursperiodes kunnen
de gepubliceerde tarieven niet altijd gegarandeerd
worden
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 11 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engels- of Franssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
of autocar.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien (Richtlijn: $ 5/dag per persoon
voor de gids en $ 4 voor de chauffeur).
- Visumkosten voor Oman.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Toeristentaks.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De openingsuren van musea en forten kunnen gewijzigd
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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Sharjah

Dubai

Abu Dhabi
Al Ain

Praktisch

vanaf € 1.450

GROEPSREIS

De Verenigde
Arabische Emiraten

Impressies van Arabië. 7-daagse rondreis in internationaal gezelschap.

Dag 1

Brussel - Dubai

Dag 2

Dubai (o-a)

Vertrek vanuit Brussel naar Dubai. Bij aankomst onthaal door onze lokale agent en transfer
naar hotel Metropolitan**** of Hilton Garden Inn Mall**** of gelijkwaardig.
Ontdekking van deze unieke en spectaculaire metropool dat start in het oude gedeelte
met een fotohalte aan de Jumeirah moskee. Ontdekking van Bastakya (het oude deel
van de stad) en bezoek aan het museum gelegen in de oude burcht Al Fahidi. Aan
boord van een abra (lokale boottaxi) gaan we door de creek en komen aan in het district van Deira waar we de soeks bezoeken. Hierna brengt u een bezoek aan de Burj
Khalifa, dat met zijn hoogte van 828m het hoogste gebouw ter wereld is met 124
verdiepingen. Wandeling door het winkelcentrum The Mall waar je het impressionante
Aquarium (buitenkant) kan bewonderen. Rit naar Palm Island tot aan het hotel Atlantis
The Palm (fotostop). Terugkeer met de monorail zodat u kunt genieten van prachtige
panoramische uitzichten over het eiland, de kust en de skyline. Terugkeer naar het hotel.
Het avondmaal is voorzien aan boord van een ‘dhow’, een traditionele boot.

Dag 3

Dubai - Sharjah - Dubai (o-a)

Vandaag vertrekt u naar Sharjah, culturele hoofdstad van de Arabische wereld. U bezoekt
er het Islamitisch museum en de blauwe soek met zijn prachtige met mozaïek beklede
arcades. In de namiddag excursie per 4x4 over enorme zandduinen voor het bewonderen van de zonsondergang gevolgd door een BBQ diner met traditionele muziek.
28

o= ontbijt a= avondmaal

Dag 4

Dubai - Abu Dhabi - Dubai (o)

Dag 5

Dubai - Al Ain - Dubai (o)

Dag 6

Dubai (o)

Dag 7

Dubai - Brussel

Vandaag vertrekt u naar het grootste Emiraat: Abu Dhabi. Bezoek aan de Sheyk Zayed
Moskee de grootste in de Emiraten. Hierna bezoek aan het oudste gebouw, Qasr Al Hosn.
In dit center krijgt u een overzicht hoe deze stad en haar bewoners is geëvolueerd. Hierna
rit langs de corniche tot aan het Emirates Palace hotel. Verder naar het Saadiyat Island
voor een vrij bezoek aan het Louvre (anderhalf uur vrij bezoek). Terug naar Dubai. Indien
u wenst is er vrije tijd om het spektakel van de dansende fonteinen te bewonderen. Terugkeer op eigen houtje.
Na het ontbijt vertrek naar Al Ain, gelegen aan de grens met Oman en onderdeel van
de Unesco werelderfgoedlijst sinds juni 2011. U ontdekt de pittoreske kamelenmarkt.
Bezoek aan het Al Jahili fort die een blik werpt op het verleden en wandeling door de
palmentuinen. Hierna bezoek aan het voormalige paleis van Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Nahyan en terugkeer naar Dubai.
Vrije dag om Dubai verder te ontdekken. Rond middernacht transfer naar de luchthaven.
Terugvlucht.

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
7 dagen/5 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
PRIJS
SINGLE SUPPL.
02, 09, 16, 23 en 30/11/19 € 1.680		
€ 425
07 en 14/12/19
€ 1680		
€ 425
11, 18 en 25/01/20
€ 1.680		
€ 425
01, 08, 15, 22 en 29/02/20 € 1.680		
€ 425
07, 14, 21 en 28/03/20
€ 1.680		
€ 425
11 en 18/04/20
€ 1.680		
€ 425
16/05/20		
€ 1.450		
€ 330
06 en 20/06/20
€ 1.450		
€ 330
18/07/20		
€ 1.630		
€ 330
22/08/20		
€ 1.630		
€ 330
05, 12, 19 en 26/09/20
€ 1.680		
€ 425
03, 10, 17, 24 en 31/10/20 € 1680		
€ 425
• Supplement rechtstreekse Emirates vlucht: op aanvraag
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 5 overnachtingen in het vermelde hotel of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engelssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met Engelstalige
chauffeur zoals beschreven met a/c wagen of autocar.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien (Richtlijn: $ 5/dag per persoon
voor de gids en $ 4 voor de chauffeur).
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Toeristentaks.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- De openingsuren van musea kunnen gewijzigd worden
zonder voorafgaande kennisgeving.
- Gezien er keuze is tussen verschillende hotels worden de
klanten opgehaald en afgezet aan de verschillende hotels.

Dubai
& Abu Dhabi
met bezoek aan Expo2020.
7-daagse rondreis met excursies
in internationaal gezelschap.

Dag 1

Brussel - Dubai

Dag 2

Dubai (o)

Vertrek vanuit Zaventem naar Dubai. Bij aankomst onthaal door de lokale correspondent
en transfer naar hotel Hilton Garden Inn**** of gelijkwaardig.
Na het ontbijt vertrekt u om deze unieke en spectaculaire metropool te ontdekken.
Panoramische rondrit van het Moderne Dubai met verschillende fotohaltes in de moderne stad met o. a. de Jumeirah moskee en het hotel Burj Al Arab. U bezoekt het Dubai
museum gelegen in de oude burcht Al Fahidi. In een lokale taxiboot (abra) doorkruist
u de Creek om het district Deira te bereiken en er de goudsoeks te bezoeken. Vervolgens bezoek aan de Burj Khalifa, dat met zijn hoogte van 824m het hoogste gebouw ter
wereld is met 124 verdiepingen. Tot slot rit naar Palm Island tot aan het hotel Atlantis
The Palm (fotostop). U eindigt de dag in The Mall of Emirates. Terugkeer naar het hotel
op eigen houtje.

Dag 3 en 4 Dubai (o)

2 dagen bezoek aan de Expo2020. De wereld is op geen enkel ander moment zo verbonden geweest en de mogelijkheden voor het delen van creatieve ideeën, handel en
ontwikkeling zijn nog nooit zo groot geweest. Het thema van Expo 2020 Dubai luidt dan
ook ‘Connecting Minds, Creating the Future’. Het Belgische paviljoen zal onder meer een
tentoonstellingsparcours omvatten, een business center, winkels en een gastronomische
brasserie.

Dag 5

Dubai - Abu Dhabi - Dubai (o)

Vandaag vertrekt u naar het grootste Emiraat: Abu Dhabi. Bezoek aan de Sheyk Zayed
Moskee, de grootste in de Emiraten. Hierna bezoek aan het fort Al Hosn en verder naar
het Heritage village. Panoramische rit langs de corniche tot aan het Emirates Palace hotel.
Hierna bezoek aan het Louvre museum gelegen op Saadiyat Island. Tot slot rit naar Yas
Island met haar formule 1 circuit. Terugkeer naar Dubai. U eindigt de dag in The Mall of
Emirates. Terugkeer naar het hotel op eigen houtje.

Dag 6

Dubai (o)

Dag 7

Dubai - Brussel

Vrije dag om verder op ontdekking te gaan. ’s Avonds transfer naar de luchthaven voor
de terugvlucht.
Aankomst.
o= ontbijt

Praktisch

vanaf € 1.795

INDIVIDUELE REIS

MET EXCURSIES IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
7 dagen/5 nachten - Prijs per persoon - Vertrek dagelijks
Vertrek tussen
PRIJS
SUPPL. SINGLE
20/10/20-15/12/20
€ 1.795		
€ 350
16/12/20-10/01/21		op aanvraag		
11/01/21-10/04/21
€ 1.815		
€ 350
• Minimum 2 deelnemers
• Tijdens het hoogseizoen of in beursperiodes kunnen
de gepubliceerde tarieven niet altijd gegarandeerd
worden
Inbegrepen
- Vluchten met Swiss (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 5 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt
in het vermelde hotel of gelijkwaardig.
- Engels- of Franssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers met a/c wagen
of autocar.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien (Richtlijn: $ 5/dag per persoon
voor de gids en $ 4 voor de chauffeur).
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
- Toeristentaks.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Gezien de excursies in internationaal gezelschap
is het mogelijk dat de opgehaald en afgezet aan
de verschillende hotels.
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Gori
Borjomi
Akhaltsikhe

Tbilisi

Gurjaani

Dilijan
Sevan
Yerevan
Etchmiadzin
Geghard
Zvartnots
Khor Virap
Noravank

Armenië & Georgië
2 landen in de Kaukasus.
13-daagse rondreis in internationaal gezelschap of op individuele basis.
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Dag 1

Brussel - Yerevan

Dag 2

Yerevan

Vertrek vanuit Zaventem met de Ukraïne Airlines vlucht naar Yerevan. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Nova****, Central**** of gelijkwaardig.
Na het ontbijt stadsrondrit in Yerevan. Een bijzonder bouwwerk is de Cascade van
Yerevan, waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in de Sovjettijd. Nadien
maken we nader kennis met de stad en zien o.a. het statige operagebouw en bezoek aan
het kloppend hart van de moderne stad, het Republiek plein en bezoek aan het prachtig historisch museum van Armenië. Verder naar het museum van de Genocide en de
bijhorende memorial. Van hieruit heeft u een panoramisch uitzicht over de stad. Terugkeer naar uw hotel.

Dag 3

Yerevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Yerevan

We rijden vandaag zuidwaarts door de Araratvlakte naar Khor Virap (“diepe put”), een
oud pelgrimsoord met muren omwald. Gregorius, de eerste Armeense heilige en
stichter van de Apostolische Kerk, werd hier 13 jaar gevangen gehouden. De omliggende natuurpracht is hier spectaculair. Vertrek naar het dorp Areni, beroemd om zijn verscheidenheid aan wijnen. Wijndegustatie in een wijnfabriek. Vertrek naar het klooster van
Noravank, gelegen in een dal en omgeven door majestueuze bergen. Het is een van de
meest opmerkelijke middeleeuwse monumenten.

Dag 4

Yerevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Yerevan

Na het ontbijt rijden we naar de ruïne van de 7de-eeuwse Sint-Gregorius de Verlichte Kerk van Zvartnots. Verder naar Echmiadzin, de plek waar de eerste officiële kerk in
Armenië werd gebouwd. De imposante kathedraal is tegenwoordig het centrum van
de Armeense kerk en het religieuze kloppende hart van het land. Tot slot bezoek aan
de overdekte markt Gumi Shuka met een selectie aan lokale producten zoals gedroogd
fruit, kruiden,...

Dag 5

Yerevan - Garni - Geghard - Yerevan

Dag 6

Yerevan - Sevan - Dilijan - Tbilisi

Bezoek aan het Matenadaran Museum, het instituut van Ouden geschriften. Daarna
rijden we naar Garni - de enige heidense kerk in Armenië, en maken in de buurt een
spectaculaire tocht per 4x4 naar de “Symfonie van Steen”: een unieke basaltsteenformatie. Hierna woont u een ‘bread-lavash-bread-making’ ceremonie bij. Vertrek voor een zeer
bijzonder bezoek aan het Geghard kloostercomplex (Unesco). Het complex bestaat uit
verschillende troglodieten - in de berg gebouwd - die met elkaar in verbinding staan.
Na het ontbijt rit naar het Sevanmeer. Gelegen op 1900m is het één van de hoogst gelegen zoetwatermeren in de wereld. Het Sevanmeer wordt ook “de Parel van Armenië”
genoemd. Verder naar Dilijan (klein Zwitserland) voor een bezoek aan het oude gedeelte. Verder naar het Haghpat klooster, gebouwd in de 10de eeuw, en ooit een belangrijk
studieoord van de Armeense Apostolische kerk. We rijden naar Sadachlo, de grens met
Georgië. Na de grensformaliteiten wisselen we van bus en gids. Rit naar Tbilisi en installatie in hotel Coste*** of Gallery Palace**** of gelijkwaardig.

Dag 7

Tbilisi

Na het ontbijt bezoeken we Georgië’s hoofdstad. Het oude stadsdeel lijkt wel een openluchtmuseum met zijn pittoreske straatjes, pleintjes en houten huisjes langs de rivier.
Vanuit het Narikhala fort heeft men zicht op de Kura rivier en de stad. Hier bevindt zich
ook de 13de -eeuwse Metekhikerk. In het nieuwe stadsdeel van Tbilisi is het heerlijk
flaneren over de imposante en elegante Rustaveli Boulevard. Een brede straat vol klassieke gebouwen en talloze winkels en terrasjes. Je vindt er het Parlement, de Opera en het
Staatsmuseum.

Dag 8

Tbilisi - Mtskheta - Bordjomi - Akhaltsikhe

Rit naar Mtskheta, de oude hoofdstad van het land, gelegen op een strategische plek
waar twee rivieren samenvloeien. Rit naar Borjomi, waar u een wandeling maakt door het
beroemde Mineraalwaterpark. Het water van Borjomi is over de hele wereld bekend om
zijn unieke smaak en helende eigenschappen. Bezoek aan het fort van Rabat en rit naar
Akhaltsikhe. Overnachting in hotel Lomsia***.

Dag 9

Akhaltsikhe - Vardzia - Tbilisi

Vandaag verkennen we een van de meest indrukwekkende locaties in Georgië, het grottencomplex van Vardzia. Ondanks de vernietigende aardbeving in de 13e eeuw bleven
er nog talrijke grotwoningen, wijnkelders en kerken overeind. Terugkeer naar Tbilisi en
installatie in uw hotel.

Dag 10 Tbilisi - Bodbe - Sighnagie - Tbilisi

Van Tbilisi rijden we naar Khahetië, de wijnstreek bij uitstek. Onderweg bezoek aan het
Bodbe-klooster, iets ten zuiden van het dorp dat gewijd is aan Sint Nino, de vrouw die
in de 4e eeuw het christendom naar Georgië bracht en hier overleed. Hierna verder naar
Sighnagie een koninklijke stad met muren omwald en met 23 torens. Het is er aangenaam wandelen in de smalle straatjes met haar rijkelijk gedecoreerde balkons.

Dag 11 Tbilisi - Ananuri - Stepantsminda - Tbilisi

We rijden over de ‘Georgian Military Highway’ richting Kazbegi. Deze historische verbindingsweg naar Rusland gaat dwars door het Kaukasusgebergte en al snel zitten we te
midden van de bergreuzen. We stoppen bij het kloostercomplex van Ananuri. Hierna rit
naar Stepantsminda. Rit naar de Gergeti Trinity kerk, volledig geïsoleerd op een heuveltop
met als achtergrond de besneeuwde Mount Kazbek (5047m).

Dag 12 Tbilisi
Vrije dag.

Dag 13 Tbilisi - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Praktisch

vanaf € 2.195

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
13dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
PRIJS
SUPPL. SINGLE
21/03/20		
€ 2.345		
€ 565
04, 18 en 25/04/20
€ 2.345		
€ 565
16/05/20		
€ 2.345		
€ 565
13 en 27/06/20
€ 2.345		
€ 565
11 en 25/07/20
€ 2.420		
€ 565
08 en 15/08/20
€ 2.420		
€ 565
19/09/20		
€ 2.345		
€ 565
03 en 17/10/20
€ 2.345		
€ 565
• Minimum 2 deelnemers

INDIVIDUELE RONDREIS

13 dagen/12 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke dinsdag en zaterdag
2 deelnemers
4 deelnemers
Vertrek tussen
01/11/19-20/03/20		 geen afreizen 			
21/03/20-25/06/20
€ 2.720		
€ 2.195
26/06/20-31/08/20
€ 2.795		
€ 2.290
01/09/20-31/10/20
€ 2.720		
€ 2.195
• Supplement single: € 565
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Ukraïne Airlines (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 12 overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Groepsreis in internationaal gezelschap op basis
van vol pension.
- Individuele reis op basis van half pension
(ontbijt + middagmaal).
- Franstalige lokale gids voor de groepsreis en Fransof Engelssprekende lokale gids voor de individuele afreizen.
- Alle excursies, entreegelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen of autocar met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en eventueel
overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Gezien er voor de groepsreis keuze is tussen verschillende
hotels worden de klanten opgehaald en afgezet aan
de verschillende hotels.

www.imaginetravel.be
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Dilijan
Sevan
Yerevan
Etchmiadzin
Geghard
Zvartnots
Khor Virap
Noravank

Praktisch

vanaf € 1.330

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
7dagen/6 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
PRIJS
SUPPL. SINGLE
21/03/20		
€ 1.330		
€ 255
04, 18 en 25/04/20
€ 1.330		
€ 255
16/05/20		
€ 1.330		
€ 255
13 en 27/06/20
€ 1.330		
€ 255
11 en 25/07/20
€ 1.395		
€ 255
08 en 15/08/20
€ 1.395		
€ 255
19/09/20		
€ 1.330		
€ 255
03 en 17/10/20
€ 1.330		
€ 255
• Minimum 2 deelnemers

Armenië

INDIVIDUELE RONDREIS

7dagen/6 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke ma-, di-, vrij- en zaterdag

Ontdekkingsreis met een eeuwenoude cultuur.
7-daagse rondreis in internationaal gezelschap of op individuele basis.

Dag 1

Brussel - Yerevan

Dag 2

Yerevan

Vertrek vanuit Zaventem met de Ukraïne Airlines vlucht naar Yerevan. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Nova****, Central**** of gelijkwaardig.
Na het ontbijt stadsrondrit van Yerevan. Een bijzonder bouwwerk is de Cascade van
Yerevan, waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in de Sovjettijd. Nadien
maken we nader kennis met de stad en zien o.a. het statige operagebouw en bezoek aan
het kloppend hart van de moderne stad, het Republiek plein en bezoek aan het prachtig historisch museum van Armenië. Verder naar het museum van de Genocide en de
bijhorende memorial. Van hieruit heeft u een panoramisch uitzicht over de stad. Terugkeer naar uw hotel.

Dag 3

Yerevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Yerevan

Dag 5

Dag 6

Dag 4

Dag 7

Yerevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Yerevan

Yerevan - Garni - Geghard - Yerevan

Bezoek aan het Matenadaran Museum, het instituut van Ouden geschriften. Daarna
rijden we naar Garni - de enige heidense kerk in Armenië, en maken in de buurt een
spectaculaire tocht per 4x4 naar de “Symfonie van Steen”: een unieke basaltsteenformatie. Hierna woont u een ‘bread-lavash-bread-making’ ceremonie bij. Vertrek voor een zeer
bijzonder bezoek aan het Geghard kloostercomplex (Unesco). Het complex bestaat uit
verschillende troglodieten - in de berg gebouwd - die met elkaar in verbinding staan.

We rijden vandaag zuidwaarts door de Araratvlakte naar Khor Virap (“diepe put”), een
oud pelgrimsoord met muren omwald. Gregorius, de eerste Armeense heilige en
stichter van de Apostolische Kerk, werd hier 13 jaar gevangen gehouden. De omliggende natuurpracht is hier spectaculair. Vertrek naar het dorp Areni, beroemd om zijn
verscheidenheid aan wijnen. Wijndegustatie in een wijnfabriek. Vertrek naar het klooster
van Noravank, gelegen in een dal en omgeven door majestueuze bergen. Het is een van
de meest opmerkelijke middeleeuwse monumenten.
Na het ontbijt rijden we naar de ruïne van de 7de-eeuwse Sint-Gregorius de Verlichte
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Kerk van Zvartnots. Verder naar Echmiadzin, de plek waar de eerste officiële kerk in
Armenië werd gebouwd. De imposante kathedraal is tegenwoordig het centrum van
de Armeense kerk en het religieuze kloppende hart van het land. Tot slot bezoek aan
de overdekte markt Gumi Shuka met een selectie aan lokale producten zoals gedroogd
fruit, kruiden,...

Yerevan - Noratous - Sevan - Dilijan - Yerevan

Na het ontbijt rit naar Noratous vooral gekend voor het oude kerkhof van Khatchkar, één
der grootste van Armenië. Deze “Khatchkars, votiefstenen en -zuilen die dateren uit de
9de tot de 15de eeuw duiden de plaats van graftombes aan. Na het bezoek rijden we
verder naar het Sevanmeer. Gelegen op 1900m is het één van de hoogst gelegen zoetwatermeren in de wereld. Het Sevanmeer wordt ook “de Parel van Armenië” genoemd.
Verder naar Dilijan (klein Zwitserland) voor een bezoek aan het oude gedeelte.

Yerevan - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-20/03/20		 geen afreizen 			
21/03/20-25/06/20
€ 1.595		
€ 1.350
26/06/20-31/08/20
€ 1.675		
€ 1.440
01/09/20-31/10/20
€ 1.595		
€ 1.350
• Supplement single: € 255
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Ukraïne Airlines (Q-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 6 overnachtingen in vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Groepsreis in internationaal gezelschap op basis
van vol pension.
- Individuele reis op basis van half pension
(ontbijt + middagmaal).
- Franstalige lokale gids voor de groepsreis en Fransof Engelssprekende lokale gids voor de individuele afreizen.
- Alle excursies, entreegelden en transfers zoals beschreven
met a/c wagen of autocar met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en eventueel overige
maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en/of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Gezien er voor de groepsreis keuze is tussen verschillende
hotels worden de klanten opgehaald en afgezet aan
de verschillende hotels.

Gudauri
Gori

Stepantsminda
Tbilisi

Borjomi
Akhaltsikhe

Gurjaani

Vardzia

Georgië

Praktisch

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke donderdag en zondag

Combinatie van cultuur en natuur. 8-daagse individuele rondreis met chauffeur.

Dag 1

Brussel - Tbilisi

Dag 2

Tbilisi (o-m)

Vertrek vanuit Zaventem met de Georgian Airways vlucht naar Tbilisi. Bij aankomst onthaal en transfer naar hotel Iota****+.
Na het ontbijt bezoeken we Georgië’s hoofdstad. Het oude stadsdeel lijkt wel een openluchtmuseum met zijn pittoreske straatjes, pleintjes en houten huisjes langs de rivier.
Vanuit het Narikhala fort heeft men zicht op de Kura rivier en de stad. Hier bevindt zich
ook de 13de eeuwse Metekhikerk. In het nieuwe stadsdeel van Tbilisi is het heerlijk
flaneren over de imposante en elegante Rustaveli Boulevard. Een brede straat vol klassieke gebouwen en talloze winkels en terrasjes. Je vindt er het Parlement, de Opera en het
Staatsmuseum.

Dag 3

Tbilisi - Mtskheta - Gori - Akhaltsikhe (o-m)

Rit naar Mtshketa de oude hoofdstad van het land, gelegen op een strategische plek
waar twee rivieren samenvloeien. Je kunt er de 6de eeuwse Svetitskhoveli-kathedraal
bezoeken, de belangrijkste kerk van het oude Georgië. Verder naar Gori, de geboorteplaats van J. Stalin. Midden in Gori staat een gigantisch gebouw, het door Stalin zelf opgerichte aan hem gewijde museum (fotostop). Na het middagmaal verder naar Akhaltsikhe
en installatie in hotel Lomsia***.

Dag 4

Akhaltsikhe - Vardzia - Akhaltsikhe (o-m)

We rijden door de dorre Samtskhe-Javakheti streek naar Vardzia. Onderweg zie je verschillende kastelen en forten. Deze imponerende grottenstad ligt op 1300 meter hoogte
en is een van de beroemdste bezienswaardigheden van Georgië. Onder de legendarische koningin Tamari groeide dit complex van grotnederzetting uit tot een koninklijke
stad met huizen, kathedralen, kloosters, winkels en paleizen. Hoewel een deel van het
complex is verwoest door aardbevingen is het nog steeds een imponerend gezicht.
Terugkeer naar Akhaltsikhe en bezoek aan het prachtig gerestaureerd kasteel van Rabati.
o= ontbijt m= middagmaal

vanaf € 1.540

Dag 5

Akhaltsikhe - Borjomi - Gudauri (o-m)

Vandaag rijden we door een groen berglandschap naar het Nationale Park Borjomi, een
bekend kuuroord en de stad waar het mineraalwater vandaan komt. Hier maakt u een
wandeling. We rijden over de ‘Georgian Military Highway’ richting Kazbegi. Deze historische verbindingsweg naar Rusland gaat dwars door het Kaukasusgebergte en al snel
zitten we te midden van de bergreuzen. We stoppen bij het prachtige, aan het blauwe
Zhinvali-stuwmeer gelegen, kloostercomplex van Ananuri. De 17de eeuwse burcht is
goed bewaard gebleven en heeft twee kerken. Langzaam gaat de weg omhoog totdat
we bij Gudauri aankomen. Installatie in hotel Carpe Diem****.

Dag 6

Gudauri - Stepantsminda - Tbilisi (o-m)

Na het ontbijt rit naar Stepantsminda. Van hieruit start een wandeling van 3u30 (Optioneel kan dit ook per 4x4 - ter plaatse te betalen) naar de Gergeti Trinity kerk, prachtig
gelegen en volledig geïsoleerd op een heuveltop met als achtergrond de besneeuwde
Mount Kazbek (5047m). Terugkeer naar het beginpunt voor het middagmaal en rit naar
Tbilisi. Installatie in uw hotel Iota****.

Dag 7

Tbilisi - Bodbe - Sighnagie - Gurjaani - Tbilisi (o-m)

Dag 8

Tbilisi - Brussel

Van Tbilisi rijden we naar Khahetië, de wijnstreek bij uitstek. Onderweg bezoek aan het
Bodbe-klooster, iets ten zuiden van het dorp dat gewijd is aan Sint Nino, de vrouw die
in de 4e eeuw het christendom naar Georgië bracht en hier overleed. Hierna verder naar
Sighnagie een koninklijke stad met muren omwald en met 23 torens. Het is er aangenaam
wandelen in de smalle straatjes met zijn rijkelijk gedecoreerde balkons. In het dorpje
Gurjaani bezoekt u een wijnboerderij. Hier krijgt u een rondleiding en wordt deze afgesloten met een heerlijke wijnproeverij! Terugkeer naar Tbilisi voor overnachting.

Vertrek tussen
2 deelnemers
4 deelnemers
01/11/19-20/03/20		geen afreizen			
21/03/20-25/06/20
€ 1.830		
€ 1.540
26/06/20-31/08/20
€ 1.930		
€ 1.670
01/09/20-31/10/20
€ 1.830		
€ 1.580
• Supplement single: € 430
• Supplement Franstalige gids: € 105 per persoon
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met Georgian Airways (V-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 7 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden volgens het programma.
- Diensten van een Engelsprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
in het programma met a/c wagen met chauffeur.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken en overige maaltijden.
- Gebruikelijke fooien.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.
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Dag 2

Teheran

Teheran (o-m-a)

Ontbijt in het hotel en vertrek voor een bezoek aan het Golestan-paleis. Om u in een
Perzische stemming te brengen tijdens uw eerste dag neemt u de metro voor één stop.
Wandeling doorheen het oude stadcentrum en bezoek aan het Nationaal Museum, dat
een heel mooie collectie objecten uit de bekendste archeologische sites van het land
tentoonstelt. Middagmaal. Daarna een bezoek aan het museum van de Kroonjuwelen
met een schitterende collectie juwelen en edelstenen.

Dag 3

Teheran - Kashan - Ishfahan (o-m-a)

Dag 4

Ishfahan (o-m-a)

Kashan
Isfahan
Yazd
Persepolis
Shiraz

Vertrek voor een bezoek aan Kashan. Middagmaal gevolgd door een bezoek aan de
historische Perzische Fin-tuin en de traditionele koopmanshuizen die getuigen aan een
vorige eeuw. Doorrit naar Isfahan, de 3de grootste stad en installatie in uw hotel Piroozi
(standaard) of Abassi (superior).

Iran

De hoogtepunten van Perzië.
9-daagse rondreis in internationaal gezelschap
of op individuele basis.

Volle dag bezoek aan de parel van de islamitische archeologie: De tuin van Chelel-Sotun.
Bezoek aan het bekende paleis van de imam waar u de schitterende gebouwen van het
complex kunt bezichtigen: de moskee van Sheikh Lotfallah en het paleis van Ali-Qapou.
Rond dit immense plein bevinden zich enkele van de bekendste bazaars van het land
waar hoogwaardige artisanale producten en kunstvoorwerpen verkocht worden.

Dag 5

Ishfahan - Yazd (o-m-a)

Dag 6

Yazd (o-m-a)

Ontbijt in het hotel en bezoek aan de Armeense wijk. Hier ziet u een van de mooiste
Armeense kathedralen ter wereld: de kathedraal van Vank. Daarna verderzetting naar
Naïn voor een bezoek aan de Jameh-moskee, één van de oudste van Iran. Daarna reist u
verder naar Meybod voor een bezoek aan het kasteel van Narin en de karavanserai van
Shah Abbas. Verderzetting naar de stad Yazd. Installatie in hotel Dad of Safaiyeh (standaard en superior).
Bezoek aan de Stiltetoren en de vuurtempel, beiden heiligdommen van het Zoroastrisme,
één van de oudste religies ter wereld. Daarna brengt u een bezoek aan het watermuseum, waar u bijleert over het unieke distributiesysteem van water in de stad. Middagmaal.
In de namiddag bezoekt u het complex van Amir Chakhmakh in het district Fahadan.

Dag 7

Yazd - Abarkuh - Shiraz (o-m-a)

Dag 8

Shiraz - Persepolis - Necropolis - Shiraz (o-m-a)

Na het ontbijt vertrek naar Abarkuh. Middagmaal bij aankomst en bezoek aan de
gigantische cipres-boom die meer dan 4500 jaar oud zou zijn. Volgens de legende zou
hij geplant zijn door Zoroaster zelf. Verderzetting naar Pasargades en bezoek aan de graftombe van Cyrus de Grote, de stichter van het Perzische rijk. Op het graf staat te lezen:
“Voorbijganger, Ik ben Cyrus de Grote, Ik gaf de perzen een rijk en regeerde over Azië, dus
wees niet jaloers op mijn graf.” Hierna reist u door naar Shiraz. Installatie in hotel Royal
(standaard) of Zandiyeh (superior).
Dagexcursie. Vertrek naar Persepolis, de hoofdstad van de oude Perzische wereld. Deze
archeologische site was ooit de een prachtige ceremoniële hoofdstad die werd gebouwd
door Darius de Grote vanaf 515 v. Chr. Bezoek aan de graftomben van Naqsh-e-Rostam,
die zijn uitgerust met prachtige bas-reliëfs die gedenken aan een mythische held.
Middagmaal ter plaatse, daarna retour naar Shiraz. Hier brengt u bezoek aan de Nassir
Al Moelk-moskee, ongetwijfeld één van de indrukwekkendste moskeeën ter wereld vanwege het prachtig rooskleurig loodglas dat het de bijnaam ‘de roze moskee’ geeft.

Dag 1

Brussel - Teheran

Vertrek vanuit Zaventem met de Turkish Airlines vlucht naar Teheran. Bij aankomst, onthaal en transfer naar uw hotel West Esteghlal (standaard) of Espinas (superior).
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Dag 9

Shiraz - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht.

Praktisch

vanaf € 2.050

GROEPSREIS

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
9 dagen/8 nachten - Prijs per persoon
Vertrek		
STANDAARD
			
HOTELS
09/11/19		
€ 2.050
11/01/20		
€ 2.050
22/02/20		
€ 2.050
14/03/20		
€ 2.050
04 en 18/04/20
€ 2.050
02 en 16/05/20
€ 2.050
06 en 20/06/20
€ 2.050
04 en 18/07/20
€ 2.170
01 en 15/08/20
€ 2.170
05 en 19/09/20
€ 2.050
03 en 31/10/20
€ 2.050
Supplement single
€ 360
• Minimum 2 deelnemers

SUPERIOR
HOTELS
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.250
€ 2.360
€ 2.360
€ 2.250
€ 2.250
€ 430

• Deze rondreis kan ook op individuele basis vertrek dagelijks. Supplement: € 200 per persoon
Inbegrepen
- Vluchten met Turkish Airlines (L-klasse).
- Luchthaventaksen en fuel.
- 8 overnachtingen in de vermelde hotels of gelijkwaardig.
- Maaltijden zoals vermeld.
- Engels- of Franssprekende lokale gids.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven
met a/c autocar of wagen.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Visumkosten.
- Annulerings- en of bijstandsverzekering.
Opmerkingen
- Hotels kunnen vervangen worden, waarbij wij streven
naar dezelfde categorie.
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.
- Gezien er keuze is tussen verschillende hotels worden de
klanten opgehaald en afgezet aan de verschillende hotels.

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

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

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

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