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IMAGINETRAVEL
Reisformaliteiten

Imagine houdt zich eraan u zo volledig mogelijk te informeren bij uw reisvoorbereiding. Hierbij hoort uiteraard ook het formele gedeelte: internationaal
paspoort, visumplicht, verplichte inentingen,...
Eén van de belangrijkste documenten voor uw reis is vaak het internationaal
paspoort (bordeaux boekje). Voor de meeste Europese reizen volstaat een
identiteitskaart. Voor een aantal bestemmingen hebt u naast uw internationaal
paspoort ook een geldig visum nodig. Kinderen dienen altijd over eigen identiteitsbewijzen te beschikken (raadpleeg uw stads- of gemeentediensten). De
procedure voor het bekomen van het visum is voor elk land verschillend. Veelal
dient u een formulier met persoonsgegevens in te vullen en één of meerdere
pasfoto’s bij te voegen. Zorg zeker dat al deze formaliteiten ruim op voorhand
in orde zijn. Individuele reizigers zorgen zelf voor hun visum, of laten dit verzorgen door een erkende visumdienst. Imagine heeft voor haar klanten een
voorkeurstarief bekomen bij de Visadesk. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van
de prijs van het visum, de transportkosten en de behandelingskost. Meer info
bij uw reisagent, op onze website www.imaginetravel.be of bij de Visadesk.

Reizen in internationaal gezelschap

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

Lokale agenten

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

Gidsen

Al onze gidsen beschikken over een officieel getuigschrift. Door hun jarenlange ervaring hebben zij een zeer uitgebreide kennis van de verschillende
bezienswaardigheden die tijdens onze programma’s worden bezocht. De
gidsen spreken veelal Frans en/of Engels. Op de kleinere sites zijn er meestal
enkel Engelstalige gidsen.

Vervoer ter plaatse

De autocars zijn meestal voorzien van airconditioning. De autocars mogen
echter niet overal vergeleken worden met onze Europese luxe-cars. Ook de
wegen zijn vaak in minder goede staat. Wagens gebruikt voor individuele rondreizen en/of transfers zijn steeds in goede staat. U mag ze echter niet vergelijken met uw eigen wagen. Imagine zal steeds zorgen dat u de best beschikbare
wagens krijgt.

Reisverloop

Het vooropgestelde reisverloop wordt in de meeste gevallen exact gevolgd.
Toch is de volgorde van de bezoeken afhankelijk van de omstandigheden ter

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

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

IMAGINE TRAVEL SELECTION
€7/dag/pers. of €19/dag/gezin
Geldig voor Rusland, Azië, Afrika
en Latijns-Amerika.

BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringskosten, opsporings- en
reddingskosten tot 6.250€/pers., vergoeding van de nabehandelingskosten
in Belgie tot 6.250€/pers.,...
BAGAGE
• Terugbetaling tot 2.000€/pers. kosten voor strikt noodzakelijke aankopen
bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij
of het openbaar vervoer.
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot 12.500€/pers.
ANNULERINGSVERZEKERING EN COMPENSATIEREIS
• Tot 10.000€/pers. (ENKEL IN DE EXCLUSIVE SELECTION).
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IMAGINETRAVEL
plaatse. Zo kan een te hoge of te lage waterstand uw cruise drastisch beïnvloeden. De kapitein of treinverantwoordelijke is de enige persoon die gemachtigd
is deze wijzigingen door te voeren. Er wordt steeds getracht de inhoud van uw
reis te behouden!

Souvenirs

Bij een Imagine-reis ligt de klemtoon op de authenticiteit en de culturele rijkdom van het land. In een aantal reizen zijn echter commerciële bezoeken verwerkt. 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.

Luchtvaartmaatschappijen

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

Maak gebruik van onze expertise voor uw reis op maat!

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

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

INHOUD
2-3
4-6
7-9
10-11
12-13
14-17
18-19
20-21
22
23
24-25
26-27
28
29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-42
43

Praktische informatie en formaliteiten
The Venice Simplon Orient Express
The Swiss Rail Adventure
& The Grand Train Tour of Switzerland
The Royal Scotsman
The Grand Hibernian
Al Andalus, Costa Verde Express
& El Transcantábrico Gran Lujo
Tsarengoud
The Golden Eagle Trans Siberian Express
The Eastern & Oriental
The Rovos Rail Train Experience
The Shongololo Express
The Andean Explorer
India per trein
Amadeus Discovery
Amadeus Prestige
Douro Discovery
Kandinsky
Tchekhov
Imagine Egypt
Mekong Mysteries
Algemene voorwaarden
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The Venice Simplon Orient Express
Aan boord van de legendarische Venice Simplon Orient Express maakt u een memorabele treinreis, zoals u nog nooit tevoren ervaren hebt. U laat de moderne wereld even
terzijde en keert terug naar de nostalgische periode van de jaren 20 en 30 in de uiterst luxueus gedecoreerde rijtuigen, naar een tijd waar reizen elitair, gracieus en elegant was.
Slaapcoupés
Uw slaapvertrek is luxueus gedecoreerd met mooie houtpanelen, prachtig inlegwerk en koperen details. De 2-persoonscoupés zijn ±3 m² groot en doen overdag dienst als privésalon
met een zitbank en een tafeltje. ’s Avonds, tijdens het diner, zorgt uw privé steward ervoor dat uw minisalon omgetoverd wordt tot een intiem slaapvertrek met 2 boven elkaar gelegen
bedden. U beschikt over een eigen wastafel voorzien van de nodige toiletartikelen, individueel regelbare verwarming en een stopcontact per coupé. Toiletten bevinden zich op het
einde van ieder rijtuig. Indien u een suite verkiest, worden er 2 naast elkaar gelegen coupés met een tussendeur voor u gereserveerd (prijs op aanvraag). Er zijn 6 echte Grand Suites
aan boord die de namen dragen van de belangrijkste steden die de legendarische trein aandoet, nl. “Paris”, “Venice”, “Budapest”, “Prague”, “Vienna” & “Istanbul”. Deze suites beschikken
als enige aan boord over een dubbel bed, een aparte zithoek en een eigen badkamer met douche, lavabo en toilet en zijn uiteraard gedecoreerd in de nostalgische stijl van de jaren ’20.
Reizigers die in een Grand Suite verblijven genieten bovendien van een aantal exclusieve voordelen, zoals bv.: kaviaar bij aankomst, champagne tijdens de hele reis, gratis badjassen,
à la carte lunch & diner-faciliteiten,... (prijs op aanvraag).
Restaurant, Bar & Dresscode
De Venice Simplon Orient Express beschikt over 3 restauratierijtuigen: “Côte d’Azur”, “Etoile du Nord” & “L’Oriental” waar verfijnde gastronomische menu’s met passende klassewijnen
geserveerd worden, bereid door een team van Franse topchefs. Avondkleding is niet verplicht, maar voor de heren wordt verwacht te verschijnen met een das en colbert. De dames
komen in een cocktailjurk of in het lang. Overdag mag het iets informeler: ongedwongen maar elegant. Uw ontbijt en de ‘Afternoon Tea’ worden geserveerd in uw privé-compartiment
door uw persoonlijke steward, terwijl u de prachtige Zwitserse landschappen doorkruist. In het barrijtuig bent u van harte welkom voor een cocktail of aperitiefje. Hier kunt u ook na
het diner genieten van live pianomuziek en ontspannen nakeuvelen met uw medereizigers. Overigens is er nog een gezellige Champagne-bar en souvenirshop aan boord.
IMAGINE MORE
Imagine heeft voor u een luxereis met de Venice Simplon Orient Express uitgestippeld tussen Parijs en Venetië, het meest gefrequenteerde traject dat deze luxetrein aandoet. U wordt
met een motorboot van of tot aan uw hotel of het station gebracht en verblijft er in een stijlvol luxehotel in het hart van de stad. U reist van of naar Brussel met een rechtstreekse
lijnvlucht. Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reizen. Zo kunt u een beter kamertype of ander hotel kiezen, langer of korter in Venetië verblijven of een volledig
andere reis uitstippelen. De Orient Express rijdt in 2020 ook naar Londen, Wenen, Boedapest, Praag, Istanbul en Berlijn. Imagine helpt u graag met het samenstellen van een op maat
gemaakte reis. Meer info bij uw reisagent.
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Praktisch

vanaf € 2.950

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

Nostalgic Express
Nostalgische treinreis van Venetië naar Parijs
met de Venice Simplon Orient Express en kort stadsbezoek aan Venetië.

Dag 1

Brussel - Venetië

Dag 2

Venetië

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Venetië. Motorboottransfer naar het 4*hotel A La Commedia waar u de komende 2 nachten zult verblijven. Installatie in het
hotel. U heeft voldoende tijd voor een wandeling doorheen de romantische binnenstad
of voor een gondeltochtje. Vrij diner en overnachting.
Ontbijt. Vrije tijd voor een individuele verkenning van de stad of voor een uitstap naar de
eilandjes Murano en Burano. Vrij diner en overnachting.

Dag 3

Venetië - Zwitserse Alpen - Parijs

Ontbijt. Motorboottransfer naar het station. Ontvangst in het Santa Lucia station. Een
persoonlijke steward helpt u bij de installatie in één van de luxueus ingerichte blauw
goud Wagon-lits coupés van de Venice Simplon Orient Express. Rond 11u30 vertrekt de
trein door de Venetiaanse lagunes richting Italiaanse dolomieten. Kennismaking met de
medereizigers en tijd voor een aperitiefje in de stijlvol gedecoreerde Bar Car “3674”. Een
culinair hoogstaande driegangenmaaltijd wordt geserveerd in één van de 3 restauratierijtuigen. ‘s Namiddags kunt u genieten van het prachtige Zwitserse berglandschap dat u
doorkruist. De Afternoon Tea wordt u geserveerd in uw coupé. Een culinair hoogstaand
viergangendiner wordt geserveerd. Tijd voor een slaapmutsje in de barwagon. Overnachting in uw privé slaapcompartiment.

Dag 4

Parijs

Het ontbijt wordt opgediend in uw coupé door uw privé steward terwijl u Parijs nadert.
Aankomst in de Gare de l’Est te Parijs rond 08u30.

VERTREK			
19/03/2020		
26/03/2020		
30/03/2020 		
06, 13/04/2020 		
16/04/2020		
20, 27/04/2020 		
11/05/2020		
14/05/2020		
18/05/2020		
21/05/2020		
01/06/2020		
04/06/2020		
08, 15, 22/06/2020		
25/06/2020		
29/06/2020		
06, 13/07/2020		
20/07/2020		
03, 10, 17, 23/08/2020		
14/09/2020		
17/09/2020		
21/09/2020		
24/09/2020		
08/10/2020		
19/10/2020		
22/10/2020		
02/11/2020		
09/11/2020		

PRIJS
€ 2.960			
€ 3.080			
€ 3.140			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.140			
€ 3.050			
€ 3.050			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.170			
€ 3.140			
€ 3.170			
€ 3.090			
€ 2.950			

Supplement single / suite
- Aan boord van de Venice Simplon Orient Express is er geen toeslag voor
single-couchettes (beperkt aanwezig). Afhankelijk van het aantal deelnemers
waaruit het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent uw reisagent graag
uw juiste prijs. De prijs van de Grand Suite is afhankelijk van de bezetting
en wordt voor u op maat berekend.
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht Brussel-Venetië in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 1 nacht aan boord van de Venice Simplon Orient Express van Venetië naar Parijs
in een 2-persoonscoupé in volpension.
- 2 nachten in BB in een dubbel kamer in hotel A La Commedia**** te Venetië.
- Transfers van en naar het hotel.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Transport van Parijs naar België.
- Maaltijden en excursies te Venetië.
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
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Praktisch

vanaf € 3.590

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

Nostalgic
Prestige
Legendarische luxetreinreis
van Parijs naar Venetië met de Venice
Simplon Orient Express.
Ga terug in de tijd en geniet van de
nostalgische ambiance van de jaren ‘20.

Dag 1

Parijs

Dag 2

Zwitserse Alpen - Venetië

Ontvangst in de Gare de l’Est te Parijs. Een persoonlijke steward helpt u bij de installatie
in één van de luxueus ingerichte blauw goud Wagon-lits coupés van de Venice Simplon
Orient Express. Rond 22u spoort de trein richting Zwitserland. Kennismaking met de
medereizigers en tijd voor een aperitiefje in de stijlvol gedecoreerde Bar Car “3674”. Een
culinair hoogstaand viergangendiner wordt geserveerd in één van de 3 restauratierijtuigen. Overnachting in uw privé slaapcompartiment.
Het ontbijt wordt opgediend in uw coupé door uw privé steward terwijl u het prachtige
landschap van de Zwitserse Alpen doorkruist. Informele babbel met de medereizigers.
Verfijnd driegangenmiddagmaal. ‘s Namiddags kunt u genieten van het prachtige berglandschap van de Italiaanse dolomieten. De Afternoon Tea wordt u geserveerd in uw
coupé. In de vooravond spoort u door de Venetiaanse lagunes. Aankomst in het Santa
Lucia station te Venetië rond 18u30. VIP boottransfer van het station naar hotel Metropol***** waar u de komende 3 nachten zal verblijven.

Dag 3

Venetië

Dag 4

Venetië

Dag 5

Venetië - Brussel

Ontbijt. Vrij verblijf in het centraal gelegen luxehotel Metropol***** vlakbij het beroemde
San Marcoplein. U heeft voldoende tijd voor een wandeling doorheen de romantische
binnenstad of een gondeltochtje.

VERTREK			
PRIJS
22/03/2020		
€ 3.590			
29/03/2020		
€ 3.760			
02/04/2020		
€ 3.790			
09/04/2020 		
€ 3.940			
16/04/2020 		
€ 3.790			
19/04/2020 		
€ 3.760			
23/04/2020		
€ 3.790			
30/04/2020 		
€ 3.940			
10/05/2020 		
€ 3.870			
14/05/2020		
€ 3.940			
17/05/2020 		
€ 3.870			
21/05/2020 		
€ 3.940			
24, 31/05/2020 		
€ 3.870			
04/06/2020 		
€ 3.940			
07,14/06/2020 		
€ 3.870			
18, 25/06/2020		
€ 3.940			
28/06/2020		
€ 3.870			
02/07/2020		
€ 3.940			
09, 16, 23/07/2020 		
€ 3.810			
06, 13, 20/08/2020 		
€ 3.810			
10, 17/09/2020		
€ 3.940			
20, 27/09/2020		
€ 3.870			
04/10/2020 		
€ 3.870			
08/10/2020 		
€ 3.940			
11, 18/10/2020 		
€ 3.870			
22/10/2020		
€ 3.940			
25/10/2020		
€ 3.870			
01/11/2020 		
€ 3.590			
05,12/11/2020		
€ 3.610			
				
Supplement single
- Aan boord van de Venice Simplon Orient Express is er geen toeslag
voor single-couchettes. Afhankelijk van het aantal deelnemers waaruit
het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
De prijs van de Grand Suite is afhankelijk van de bezetting en wordt voor u
op maat berekend.
Inbegrepen
- 1 nacht aan boord van de Venice Simplon Orient Express van Parijs naar Venetië
in een 2-persoonscoupé in volpension.
- 3 nachten in BB in een Deluxe Double kamer in hotel Metropol***** te Venetië.
- VIP boottransfers van en naar het hotel.
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht Venetië-Brussel in economy klasse,
ruimbagage incl.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Transport naar Parijs.
- Maaltijden en excursies te Venetië.
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Ontbijt. Vrije tijd in de stad of voor een uitstap naar de eilandjes Murano en Burano.
Ontbijt. Vrije tijd tot aan de privé VIP transfer per motorboot naar de luchthaven voor de
rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Brussel.
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www.imaginetravel.be

MAATWERK TREINREIZEN ZWITSERLAND
DE GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

De Glacier Express
De Bernina Express
De Golden Pass Line
De Gotthard Panorama Express

HET SWISS TRAVEL PASS SYSTEEM

Er bestaan verschillende soorten treinpassen in Zwitserland. Met de Swiss
Travel Pass kunt u gedurende een bepaalde periode onbeperkt reizen per trein,
boot en bus door heel Zwitserland. De Swiss Flexi Pass biedt u de mogelijkheid
om op een rustiger tempo te reizen. U kunt deze pass gebruiken gedurende een langere periode, met een vast aantal treinritten. Op vertoon van beide
treinpassen hebt u bovendien recht op gratis toegang in de meeste musea en
50 % reductie op het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er ook nog treinpassen
speciaal voor jongeren, families,.... Imagine stelt de meest voordelige treinpass
voor bij het opmaken van uw maatwerktreinreis. Voor de brochureprogramma’s zijn de op maat gemaakte treinpassen inbegrepen.

De trip tussen Luzern en Lugano bestaat uit 2 onderdelen. Allereerst wordt u
in Luzern ontvangen op een historische raderstoomboot. Vanop het bovendek
geniet u van de prachtige uitzichten tijdens de vaart over het indrukwekkende
Vierwoudstedenmeer. Er is mogelijkheid tot het nuttigen van een lunch in het
eerste klasse restaurant. Bij aankomst in Flüelen gaat de trip verder per trein aan
boord van de Gotthard Panorama Express. De treinrit door de Zwitserse Alpen
en door de 15 km lange Gotthardtunnel brengt u naar uw eindpunt, Lugano.

DE BERNINA EXPRESS

Deze legendarische trip bestaat uit 2 onderdelen. De Bernina Express bus
brengt u van Lugano, door het mediterrane Italië naar Tirano. Daar gaat u aan
boord van de Bernina Express trein en spoort u door het indrukwekkende landschap van Graubünden naar St Moritz. De trein is samengesteld uit moderne,
comfortabele eerste en tweede klasse panoramawagons en doorkruist het
adembenemend Zwitsers landschap met al haar facetten, over 196 bruggen
en door 55 tunnels.

DE GLACIER EXPRESS

De legendarische Glacier Express van de Rhätische Bahn vervoert al passagiers
tussen St.-Moritz en Zermatt sinds 1930. In de gemoderniseerde 1ste en 2de
klasse panoramawagons van de “langzaamste sneltrein ter wereld” kunt u optimaal genieten van deze avontuurlijke treinervaring, terwijl u een heerlijke
maaltijd geserveerd wordt. Via een koptelefoon kunt u luisteren naar interessante tips en weetjes over de regio die u doorkruist.

DE GOLDEN PASS LINE

Met de Golden Pass Line maakt men als het ware een treinreis door verschillende “werelden”. U reist tussen Interlaken, gelegen in Centraal-Zwitserland,
waar tradities nog hoog in het vaandel gedragen worden, en Montreux, waar
u de Franse sfeer kunt opsnuiven aan het meer van Genève. Voor het laatste
traject van deze reis, tussen Zweisimmen en Montreux, zijn er 2 verschillende
treinen: de Golden Pass Panoramic, die moderne treincoupés heeft met extra
grote panoramavensters en de Golden pass Classic, een traditionele trein met
wagons in Belle Epoque stijl.
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Praktisch

The Swiss Rail
Adventure
8-daagse avontuurlijke
natuur-exploratiereis aan boord
van de Glacier, de Bernina
en de Gotthard Panorama Express.

Dag 1

Brussel - Zürich - Luzern

Vlucht naar Zürich. Transfer per trein naar Luzern. Installatie in een 4*-hotel te Luzern voor
één nacht.

Dag 2

Luzern - Lugano

Dag 3

Lugano

Dag 4

Lugano - Tirano - St.-Moritz

Vanuit Luzern maakt u een 3 uur durende cruise op het Vierwoudstedenmeer met een
nostalgische raderstoomboot (of motorboot) naar Flüelen. Dan gaat de reis verder met
de Gotthard Panorama Express-trein naar Lugano, dwars door de Zwitserse Alpen, via de
Gotthardtunnel. Aankomst in het Italiaans getinte Lugano. Verblijf in een 4*-hotel.
Vrije dag te Lugano, de grootste stad van het Italiaanstalige kanton Ticino, aan het Meer
van Lugano. Geniet van de Italiaanse sfeer en het meer. Overnachting in het hotel.

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Vertrek mogelijk dagelijks, behalve op zondag
VERTREK			
PRIJS
17/04/2020 - 17/10/2020 		
€ 2.190			
			
Inbegrepen
- Rechtstreekse Swiss lijnvlucht van en naar Zürich in economy klasse,
ruimbagage incl.
- Alle overnachtingen in 4*-hotels in dubbel/BB zoals vermeld in het programma.
- Swiss Pass in eerste klasse voor alle vermelde treintrajecten.
- Treinreservering in eerste klasse voor de Gotthard Panorama Express.
- Cruise in eerste klasse op het Vierwoudstedenmeer.
- Treinreservering in eerste klasse voor de Bernina Express, incl. bus Lugano-Tirano.
- Treinreservering in eerste klasse voor de Glacier Express, inclusief lunch.
- Swiss Coupon Pass: kortingsbonnen boekje geldig in heel Zwitserland.
- 50% korting op bussen, speciale treinen, boten,... op vertoon van uw Swiss Pass.
- Luchthaventaksen.

Vertrek om 10.00 u voor een 3 uur durende rit met de Bernina Express bus door het
mediterrane Italië naar Tirano. In Tirano gaat u aan boord van de Bernina Express en
spoort u door het indrukwekkende landschap van Graubünden naar St.-Moritz. Installatie
in een 4*-hotel.

Niet inbegrepen
- Niet vermelde maaltijden en dranken.
- Uitstappen en excursies.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Dag 5

St.-Moritz

Dag 6

St.-Moritz - Zermatt

The Swiss Rail Adventure
- Imagine heeft voor u een avontuurlijke en comfortabele exploratietreinreis
uitgestippeld die u door het prachtige Zwitserse berglandschap voert aan boord
van enkele beroemde treinen zoals de Glacier Express, de Bernina Express
en de Gotthard Panorama Express. ’s Avonds overnacht u in zorgvuldig
geselecteerde, comfortabele 4*-hotels zodat u optimaal van dit treinavontuur
kunt genieten.

Vrije tijd voor een individueel bezoek aan St.-Moritz, één van de parels van het kanton
Graubünden, gelegen op meer dan 1800 m. Overnachting in het hotel.
De treinreis met de beroemde Glacier Express van St.-Moritz, via Chur naar Zermatt is
één van de mooiste ter wereld en wordt ook wel eens de traagste sneltrein ter wereld
genoemd (duurt ± 8 uur). Middagmaal aan boord. Installatie en overnachting in een
4*-hotel.

Dag 7

Zermatt

Dag 8

Zermatt - Zürich - Brussel

Vrije tijd voor een individueel bezoek aan het autovrije Zermatt, gelegen op 1620 m,
hoogte aan de voet van de Matterhorn, in het Duitstalige kanton Wallis. Zermatt en de
Matterhorn zijn er populaire toeristische trekpleisters. Overnachting in het hotel.
Ontbijt. Transfer per trein naar de luchthaven van Zürich voor de vlucht naar Brussel.
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€ 2.190

IMAGINE MORE
- Naast deze samengestelde reis met een aantal beroemde Zwitserse treinen kunt
u bij Imagine ook terecht voor een op maat gemaakte treinreis met andere
Zwitserse treinen zoals o.a. de Golden Pass of de Chocoladetrein.
Imagine helpt u graag met het samenstellen van uw droomreis.
Meer info bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be

The Grand
Train Tour
of Switzerland
8-daags compleet treinavontuur
door de mooiste delen van Zwitserland.

Dag 1

Vlucht naar Zürich. Transfer per trein naar St.-Gallen, de metropool van Oost-Zwitserland,
opgenomen in de UNESCO werelderfgoedlijst. Installatie in een 4*-hotel voor één nacht.

Brussel - Zürich - St.-Gallen

Praktisch

Dag 2

St.-Gallen - Interlaken

Prijs per persoon - Vertrek mogelijk dagelijks, behalve op dinsdag

Vandaag reist u door het Appenzellerland langs de prachtige berglandschappen en
merenplateau’s naar Interlaken. Aankomst te Interlaken, gelegen aan de voet van de
Eiger, Mönch en Jungfrau, tussen de Brienzer en Thuner See. Installatie in een 4*-hotel te
Interlaken voor één nacht.

Dag 3

Interlaken - Montreux

Dag 4

Montreux - Zermatt

Uitstap per trein naar de Kleine Scheidegg en met de Jungfraubahn naar de Jungfraujoch, waar zich het hoogste treinstation van Europa bevindt. In de late namiddag neemt
u de Golden Pass Line via Zweisimmen en Gstaad naar het meer van Geneve. Installatie
in een 4*-hotel te Montreux.
Vandaag reist u naar Zermatt, gelegen op 1620 m hoogte, aan de voet van de Matterhorn,
in het Duitstalige kanton Wallis. In de namiddag is er de mogelijkheid om de Gornergrat
per tandradbaan te bezoeken. Overnachting in het 4*-hotel te Zermatt.

Dag 5

Zermatt - St.-Moritz

De treinreis met de beroemde Glacier Express is één van de mooiste ter wereld en wordt
ook wel eens de traagste sneltrein ter wereld genoemd (duurt ± 8 uur). Middagmaal aan
boord. Installatie en overnachting in een 4*-hotel te St.-Moritz.

Dag 6

St.-Moritz - Lugano

Dag 7

Lugano - Luzern

Dag 8

Luzern - Zürich - Brussel

Vertrek met de smalspoortrein Bernina Express naar het mediterrane Tirano. U spoort
door het indrukwekkende landschap van Graubünden. In Tirano gaat u aan boord van
de Bernina Express Bus voor de verderzetting van de reis naar Lugano. Installatie in een
4*-hotel te Lugano.
Treinreis met de Gotthard Panorama Express-trein via Bellinzona naar Flüelen, dwars door
de Zwitserse Alpen en via de Gotthardtunnel. Vanuit Flüelen maakt u een 3 uur durende
cruise op het Vierwoudstedenmeer met een nostalgische raderstoomboot (of motorboot) naar Luzern. Aankomst in Luzern. Verblijf in een 4*-hotel te Luzern.
Vrije tijd voor een bezoek aan Luzern of aan de Mount Pilatus. Transfer per trein naar de
luchthaven van Zürich voor de vlucht naar Brussel.

€ 2.390

INDIVIDUEEL VERTREK

PRIJS
VERTREK			
12/04/2020 - 12/10/2020		
€ 2.390			
				
Inbegrepen
- Rechtstreekse Swiss lijnvlucht van en naar Zürich in economy klasse,
ruimbagage incl.
- Alle overnachtingen in 4*-hotels in dubbel/BB zoals vermeld in het programma.
- Swiss Pass in eerste klasse voor alle vermelde treintrajecten.
- Treinreservering in eerste klasse voor alle panoramatreinen: Bernina, Glacier,
Gotthard Panorama Express & Golden Pass Line.
- Cruise in eerste klasse op het Vierwoudstedenmeer.
- Lunch aan boord van de Glacier Express.
- Swiss Coupon Pass: kortingsbonnen boekje geldig in heel Zwitserland.
- 50% korting op bussen, speciale treinen, boten,... op vertoon van uw Swiss Pass.
- Luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Niet vermelde maaltijden en dranken.
- Uitstappen en excursies.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
The Grand Train Tour of Switzerland
- Imagine heeft voor u een avontuurlijke en comfortabele exploratietreinreis
uitgestippeld die u door het prachtige Zwitserse berglandschap voert aan boord
van enkele beroemde treinen zoals de Glacier Express, de Bernina Express,
de Gotthard Panorama Express en de Golden Pass Line. ’s Avonds overnacht u
in zorgvuldig geselecteerde, comfortabele 4*-hotels zodat u optimaal van
dit treinavontuur kunt genieten.
IMAGINE MORE
- Naast deze samengestelde reis met een aantal beroemde Zwitserse treinen kunt
u bij Imagine ook terecht voor een op maat gemaakte treinreis met andere
Zwitserse treinen of andere combinaties.
Imagine helpt u graag met het samenstellen van uw droomreis.
Meer info bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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The Royal Scotsman

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

Brussel - Edinburgh

Dag 2

Edinburgh

Dag 3

Edinburgh - Keith

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

Dag 4

Keith - Kyle of Lochalsh

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

Dag 5

Kyle of Lochalsh - Boat of Garten

Dag 6

Boat of Garten - Perth - Dundee

Dag 7

Dundee - Edinburgh - Brussel

Ontbijt. De Royal Scotsman gaat vandaag richting Dingwall, langs de Beauly Firth, over
het Caledonian Canal, gelegen ten noorden van Loch Ness naar Inverness. Bezoek aan
de distilleerderij van Glen Ord te Garve. Vervolgens gaat de reis zuidwaarts verder naar
Carrbridge voor een bezoek aan Ballindalloch Castle, één van de meest indrukwekkende
Schotse kastelen met romantische tuinen. Tijd voor een partijtje golf. Daarna rijdt u verder
tot in Boat of Garten. Informeel diner aan boord. De gekende Highlander Ray Owens vervoegt de groep en geeft een historische lezing over de streek. Overnachting aan boord.
Ontbijt. Excursie per bus naar Rothiemurchus Estate, een historisch erfgoed te midden
de Schotse wilde natuurpracht. Mogelijkheid tot kleiduifschieten, vissen of een begeleide wandeling. Terugkeer naar de trein, die ondertussen in Kingussie aangekomen is.
Middagmaal aan boord, terwijl de trein zuidwaarts naar Dunkeld spoort voor een bezoek
aan het legendarische “Glamis Castle”. Treinrit richting Dundee. Formeel diner en overnachting aan boord te Dundee.
Ontbijt. Vertrek in de morgen richting Edinburgh door het koninkrijk van Fife. Aankomst
te Edinburgh rond 9u45. Kruierservice naar hotel Balmoral, waar u uw bagage kan
achterlaten en een laatste bezoek kunt brengen aan de stad. VIP-transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Brussel.

The Royal Scotsman
Praktisch

vanaf € 7.110

INDIVIDUEEL VERTREK

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
18, 25/04/2020		
02, 09, 24/05/2020		
06, 20, 24/06/2020		
11, 25/07/2020 		
31/07/2020		
04, 14, 21, 28/08/2020		
12, 19, 26/09/2020		
13/10/2020		
* incl. 3 i.p.v. 2 nachten hotel Balmoral.

PRIJS
€ 7.110				
€ 7.340				
€ 7.340				
€ 7.540				
€ 7.940 *			
€ 7.940 *			
€ 7.340				
€ 7.110				

Supplement single
- Aan boord van de Royal Scotsman is er geen toeslag voor single-couchettes.
Afhankelijk van het aantal deelnemers waaruit het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...)
berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
					
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht van en naar Edinburgh in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 2 nachten in BB in het 5*-hotel Balmoral op basis van een dubbel Classic kamer.
- 4 nachten aan boord van de Royal Scotsman in een 2 persoonscoupé in volpension.
- VIP-transfers van en naar de luchthaven in Edinburgh.
- Alle dranken aan boord.
- Alle excursies en bezoeken zoals vermeld met Engelstalige gidsen.
- BTW en luchthaventaksen.

Aan boord van de legendarische Royal Scotsman, de meest exclusieve luxetrein ter wereld, maakt u een onvergetelijke reis door de prachtige natuur van de Schotse Hooglanden, terwijl u geniet van een goed glas single malt. De interieurs van de 9 historische rijtuigen uit de jaren ’30 zijn sedert 1985 weer in gebruik en bieden plaats aan een select
gezelschap van maximum 36 reizigers. De trein telt, naast de ruime, luxueus ingerichte slaapcoupés, ook 2 restauratierijtuigen en een salon/barrijtuig met achteraan een observatieplatform. De trein rijdt enkel overdag, zodat u niets mist van het prachtige landschap en stopt voor de overnachtingen in pittoreske stations.
Slaapcoupés
Uw slaapvertrek is gelegen in één van de 16 slaapcoupés die luxueus gedecoreerd zijn met kostbare houtsoorten, geslepen glas, historische prenten, een panoramavenster en vast
tapijt. Uw couchette beschikt overigens over 2 bedden met luxe bedlinnen, individueel regelbare verwarming, een bureau en een eigen badkamer met douche, lavabo, haardroger
en toilet.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Royal Scotsman beschikt over 2 restauratierijtuigen waar gastronomische menu’s en klassewijnen bij kaarslicht geserveerd worden. De verse, verfijnde gerechten worden
geprepareerd door een team van topchefs. Er worden formele en informele diners gehouden. Avondkleding is niet altijd verplicht, maar voor de heren wordt verwacht te verschijnen
met een das en colbert voor de informele diners. Voor de formele diners is een smoking of kilt een must. De dames komen in cocktailjurk of in het lang. Overdag mag het iets informeler:
ongedwongen maar elegant. In het barrijtuig bent u van harte welkom voor een aperitiefje of één van de 43 soorten single malt whisky’s. Hier kunt u ook ontspannen nakeuvelen met
uw medereizigers of genieten van Schots entertainment terwijl u van de prachtige panoramazichten geniet. Aan het einde van de wagon bevindt zich een open oriëntatieplatform.
Spa
Aan boord van de Royal Scotsman kan je niet enkel genieten van prachtige uitzichten en een heerlijke whisky, maar je kan je ook laten verwennen in 1 van de 2 behandelingsruimtes
van de “Bamford Haybarn Spa”.
ANDERE REIZEN
Imagine presenteert u een complete luxereis met de Royal Scotsman en een verblijf te Edinburgh, die u in alle luxe met de natuurpracht, cultuur en gastronomie van de Schotse Hooglanden kennis laat maken. Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reis, waarin u ook andere delen van Schotland en Engeland aan boord van de Royal Scotsman
kunt boeken in 2020:
- Taste of the Highlands, 3 dagen, vanaf € 3.410 p.p.
- Grand Taste of the Highlands, 6 dagen, vanaf € 8.200 p.p.
- Western Scenic Wonders, 4 dagen, vanaf € 4.790 p.p.
- Grand North Western Scenic Wonders, 8 dagen, vanaf € 10.840 p.p.
- Scotland’s Classic Splendours, 5 dagen, vanaf € 6.050 p.p.
Er zijn ook nog themareizen met de Royal Scotsman mogelijk, zoals bijvoorbeeld de Scotch Malt Whisky Trail Tour, The Grand Tour of Great Britain, Heritage Homes & Gardens,...
Imagine helpt u graag met het samenstellen van uw droomreis. Meer info bij uw reisagent.

Niet inbegrepen
- Maaltijden te Edinburgh.
- Kruierservice van en naar het station.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

11

The Grand Hibernian

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

Dag 1

Brussel - Dublin

Dag 2

Dublin - Cork

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

Dag 3

Cork - Killarney

Tijdens het ontbijt spoort de trein verder zuidwaarts naar Blarney Castle. Morning Tea
in Blarney House en bezoek aan de kasteelruïnes en de tuinen. Middagmaal aan boord
terwijl de trein in westelijke richting naar Killarney spoort, langs de oevers van Lough
Leane. Op traditionele wijze, per paard en kar, doorkruist u het nationale park op weg
naar Ross Castle, waar u een boottochtje maakt op het meer. Diner aan boord. Entertainment in de Observation Car. Overnachting aan boord.
Alternatief: u kunt vandaag ook genieten van een partijtje golf in plaats van deel te
nemen aan de excursies.
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Dag 4

Killarney - Galway

Dag 5

Galway

Dag 6

Dublin

Dag 7

Dublin - Brussel

Ontbijt. De Grand Hibernian rijdt vandaag in noordelijke richting naar Galway. Geleid
bezoek aan het gezellige stadje Galway. Ontdek de lokale ambachten en geniet van
een typische lunch met oesters, Guinness en muziek in een lokale pub. Diner aan boord
terwijl de trein naar Athlone spoort. Overnachting aan boord.
Brunch aan boord terwijl u het prachtige landschap in noordelijke richting doorkruist
richting Westport. Rit doorheen de County Mayo met bezoek aan Kylemore Abbey en
zijn gotische kerk. Morning Tea en vrije tijd. Nabij het Nationaal Park Connemara bezoekt
u het Ashford Castle, waar u tevens kunt genieten van een spectaculaire roofvogelshow.
Privé lunch in de nabijheid van het kasteel. Panoramische rit door het Nationaal Park.
Diner en overnachting aan boord.
Ontbijt. Vertrek in oostelijke richting naar Dublin. Aankomst te Dublin in de voormiddag.
Transfer naar hotel “The Westbury”. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan de stad of
voor shopping. Overnachting.
Ontbijt. Vrije tijd en check-out. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse lijnvlucht naar Brussel.

Westport
Dublin

Galway

Limerick
Tralee
Killarnay

Cork

The Grand Hibernian
Praktisch

vanaf € 6.690

INDIVIDUEEL VERTREK

IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
13, 20/04/2020		
27/04/2020		
04, 11, 18, 25/05/2020		
01, 08, 15, 22, 29/06/2020		
06,13, 20, 27/07/2020		
03, 10, 17, 24, 31/08/2020		
07, 14, 21/09/2020		
28/09/2020		
05/10/2020		

PRIJS
€ 6.690				
€ 6.740				
€ 6.790				
€ 6.790				
€ 6.790				
€ 6.790				
€ 6.790				
€ 6.740				
€ 6.690				

Supplement single
- Afhankelijk van het aantal deelnemers waaruit het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...)
berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
				
Inbegrepen
- Rechtstreekse Aer Lingus lijnvlucht van en naar Dublin in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 2 nachten in het 5*-hotel “The Westbury” op basis van een dubbele kamer in BB.
- 4 nachten aan boord van de Belmond Grand Hibernian in een 2 persoonscoupé
in volpension.
- Transfers van en naar de luchthaven en het station in Dublin.
- Alle dranken aan boord.
- Alle excursies en bezoeken zoals vermeld met Engelstalige gidsen.
- BTW en luchthaventaksen.

Naast de legendarische luxetreinen Venice Simplon Orient Express en Royal Scotsman houdt Belmond, de uitbater van luxetreinen, cruises en hotels wereldwijd, in 2016 haar
nieuwste creatie boven de doopvont. De Belmond Grand Hibernian, Ierlands eerste luxetrein, kan maximum 40 gasten vervoeren van noord naar zuid over het Ierse eiland. Er is
de keuze uit een 3, 5 of 7 daagse treintrip die naar wens uitgebreid kan worden. Imagine stelt u de 5-daagse trip “Legends and Loughs” voor, en combineert deze met een verblijf
van 2 nachten in het 5*-luxehotel “The Westbury” in Dublin. Tijdens deze reis maakt u uitgebreid kennis met de prachtige landschappen, kastelen en culinaire delicatessen van
zuidelijk Ierland en hebt u ruim de tijd om rond te kuieren en te genieten van de Ierse hoofdstad. De trein rijdt enkel overdag, zodat u niets mist van het prachtige landschap en
stopt voor de overnachtingen in pittoreske stations.
Slaapcoupés
Een reis met de “Grand Hibernian” is de perfecte manier om in alle luxe te genieten van wat Ierland te bieden heeft. U verblijft in één van de 20 elegante privé couchettes met privé
badkamer waar u alle nodige comfort ter beschikking hebt. Het gesofisticeerd design is hedendaags maar toch geïnspireerd op de Georgiaanse architectuur en Ierse folk en traditie.
Er zijn 16 twin en 4 double couchettes, die onderling verbonden kunnen worden. Er is één twin couchette toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Grand Hibernian beschikt over 2 restauratierijtuigen waar gastronomische topgerechten geserveerd worden. De verfijnde gerechten worden geprepareerd door een team van
topchefs die gebruik maken van hoogwaardige streekproducten. Restaurant “Sligo” is door het gebruik van porselein, kristal en zilver eerder formeel ingericht. In de “Wexford” heerst
door het gebruik van warme Ierse tweed en Keltisch design een iets meer casual sfeer. In het barrijtuig, oftewel Observation Car, bent u van harte welkom voor een aperitiefje, een
whisky of stout. Hier kunt u ook ontspannen nakeuvelen met uw medereizigers of genieten van Iers entertainment terwijl de prachtige panoramazichten aan u voorbijglijden. Avondkleding is niet altijd verplicht, maar voor de heren wordt verwacht te verschijnen met een das en colbert voor de informele diners. Voor de formele diners is een smoking een must. De
dames komen in cocktailjurk of in het lang. Overdag mag het iets informeler: ongedwongen maar elegant.
ANDERE REIZEN
Imagine presenteert u een complete luxereis met de Grand Hibernian en een verblijf te Dublin, die u in alle luxe met de natuurpracht, cultuur en gastronomie van de Ierse vlakten
kennis laat maken. Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reis, waarin u ook andere delen van Ierland aan boord van de Grand Hibernian kunt boeken in 2020:
- The Taste of Ireland Tour, 3 dagen, vanaf € 3.300 p.p.
- The Legends & Loughs Tour, 5 dagen, vanaf € 5.800 p.p.
- The Grand Tour of Ireland, 7 dagen, vanaf € 9.100 p.p.
Imagine helpt u graag met het samenstellen van uw droomreis. Meer info bij uw reisagent.

Niet inbegrepen
- Maaltijden te Dublin.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
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TREININFO LUXETREINEN SPANJE

Al Andalus

Costa Verde Express

El Transcantabrico
Gran Lujo

Tren Al Andalus is een luxetrein die u over smalspoortrajecten de culturele hoogtepunten en prachtige natuur van Zuidelijk Spanje laat ontdekken. De trein doorkruist het Zuid-Spaanse vasteland enkel tijdens de dag, zodat u optimaal kunt
genieten van uw nachtrust in uw luxe-suite. Topchefs bereiden verfijnde gastronomische streekgerechten die begeleid worden door een passend aperitief, wijn
en digestief. Niet voor niets wordt “Al Andalus” ook wel eens de Spaanse “Palace
on Wheels” genoemd.

De Costa Verde Express, de voormalige “El Transcantábrico Clasico” wordt ook wel
de Spaanse “Orient Express” genoemd, en heeft deze naam zeker niet gestolen.
Langs smalspoortrajecten brengt deze luxetrein u langs de mooiste plaatsen van
het groene noorden. Om de reizigers een comfortabele nachtrust te garanderen, rijdt de trein enkel overdag. Tijdens uw reis doorkruist u Galicië, Asturië en
Cantabrië.

De luxetrein El Transcantabrico Gran Lujo brengt u langs de meest idyllische
plekken van Galicië, Asturië en Cantabrië, in het noorden van Spanje. Aangezien
deze trein over smalspoortrajecten rijdt en men de passagiers een comfortabele
nachtrust wil garanderen, rijdt de trein enkel overdag. De volledige trein bestaat
uit originele Pullmann rijtuigen. De stijl is te vergelijken met de Orient Express.

Slaapcoupés
De slaapcoupés werden in de jaren ’20 en ’30 gebruikt om de Britse Koninklijke
familie te laten reizen tussen Calais en de Côte d’Azur. Er zijn 12 Grand Class couchettes en 20 Deluxe Suites aan boord. De Grand Class couchettes zijn uitgerust met
2 enkele bedden (1.90 x 0.80 m + 1.80 x 0.70 m), vast tapijt, grote panoramavensters,
safe, ruime kast, privé badkamer en Belle Epoque decoratie-elementen zoals houten
panelen met inlegwerk. De Deluxe Suites hebben een dubbel bed (1.90 x 1.50 m) en
beschikken bovendien over een eigen minibar en ruimere badkamer. De airco en
verlichting zijn individueel regelbaar.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Tren Al Andalus beschikt over 4 Lounge wagons uit de jaren ’20 en ‘30. Deze
rijtuigen zijn echte pareltjes waar ieder zijn gading vindt. Eén is uitgerust met een bar
en een piano, de andere is eerder geschikt om in alle stilte te genieten van een boek
of een goed glas. Twee rijtuigen zijn ingericht als restaurant. Avondkleding is niet
verplicht, maar formele kledij is aan te raden voor de diners. Overdag is informele,
ongedwongen, elegante kledij gebruikelijk.
Grand Class
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Deluxe Suite

Slaapcoupés
De Grand Class couchettes zijn uitgerust met een dubbel bed (1.85 x 1.20 m), vast
tapijt, houten panelen, dikke gordijnen, grote panoramavensters, minibar, safe,
ruime kast, bureau met telefoon en een privé badkamer met gesofisticeerde douche, lavabo, toilet, haardroger en stopcontact (220V). De airco, verwarming, muziek
en verlichting zijn individueel regelbaar.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Costa Verde Express beschikt over Lounge wagons en originele Pullman wagons
uit 1923. De rijtuigen zijn echte pareltjes waar ieder zijn gading vindt. Zo zijn er naast
de prachtig gedecoreerde restauratierijtuigen eveneens een bar- en saloncoupé.
Eén is uitgerust met een bar en ware dansvloer, de andere is eerder geschikt om in
alle stilte te genieten van een boek of een goed glas. Avondkleding is niet verplicht.
Overdag is informele, ongedwongen, elegante kledij aan te raden.

Slaapcoupés
De Deluxe Suites zijn uitgerust met vast tapijt, houten panelen, dikke gordijnen
en grote panoramavensters, met een dubbel bed (2.00 x 1.5 m) of 2 aparte bedden (2.00 x 0.85 m), een ruime kast, bagagecompartiment, safe, 2 tv’s, geïntegreerd
informatiesysteem voor film en muziek, individuele klimaatregeling, gratis WiFi,
draadloze telefoon, minibar,... De brede sofa kan indien gewenst probleemloos omgetoverd worden tot extra bed. De privé badkamer is uitgerust met een douche met
stoom en massagefaciliteiten, lavabo, toilet, haardroger en stopcontact (220V).
Restaurant, Bar & Dresscode
De El Transcantábrico Gran Lujo beschikt over prachtig gedecoreerde restauratierijtuigen, een bar coupé met een ware dansvloer en een saloncoupé, waar u in alle
rust kunt genieten van een boek of een goed glas. Avondkleding is niet verplicht.
Overdag is informele, ongedwongen, elegante kledij aan te raden.

Dag 1

Brussel - Sevilla

Dag 2

Sevilla - Jerez

Dag 3

Jerez - Sanlucar de Barramadena

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Sevilla. Privé transfer naar en installatie in
het luxehotel Hospes las Casas del Rey de Baeza voor 1 nacht. Vrij diner en overnachting.
Ontbijt. Transfer naar het hotel Alfonso XIII en rendez-vous met de crew. Uitgebreid bezoek aan de historische stad met onder andere de Moorse minaret Giralda, de kathedraal
en het Real Alcazar. Lunch. Transfer naar het Santa Justa station. Ontvangst en installatie
aan boord. Vertrek met de Al Andalus richting Jerez. Diner en overnachting aan boord
te Jerez.

Al Andalus

10-daagse luxetreinreis doorheen
Zuid Spanje. Geniet van de culturele
rijkdommen en verfijnde gastronomie
aan boord van de legendarische
luxetrein “Al Andalus”.

Ontbijt aan boord. Bezoek aan een sherry bodega te Jerez (incl. degustatie) en aan de
Koninklijke Spaanse Rijschool waar u een paardendressuurshow bijwoont. Middagmaal
en wandeling te Sanlúcar de Barrameda. Diner en overnachting aan boord te Jerez.

Dag 4

Cádiz - Ronda

Dag 5

Ronda - Granada

Dag 6

Granada

Dag 7

Granada - Cordoba

Ontbijt aan boord. Bustrip naar Cádiz. Bezoek aan Cádiz, één van de oudste steden van
Europa. Middagmaal aan boord terwijl de trein naar Ronda spoort. Diner en overnachting
te Ronda.
Ontbijt aan boord. Bezoek aan Ronda. Bezoek aan de stad met aandacht voor de brug
die het stadje in 2 delen splitst en de El Tajo ravijn. Middagmaal en vrije tijd in de stad.
Per trein gaat de reis verder naar de voet van het Sierra Nevada gebergte. Aankomst te
Granada. Diner en overnachting te Granada.
Bezoek aan het wereldberoemde Alhambra. Middagmaal. Vrije tijd in de stad voor een
bezoek aan de Albaicin-wijk, Sacromonte of de kathedraal. Typisch diner in een lokaal
restaurant. Overnachting aan boord te Granada.
Tijdens het ontbijt spoort de Al Andalus richting Linares-Baeza. Excursie per autocar naar
het olijfoliemuseum en bezoek aan de historische oude stad Baeza, Unesco werelderfgoed en zetel van de universiteit van Andalusië. Middagmaal te Úbeda. Geleid bezoek
aan de monumentale stad. Treinrit richting Cordoba. Diner en overnachting aan boord
te Cordoba.

Dag 8

Cordoba - Sevilla

Dag 9

Sevilla

Ontbijt. Bezoek aan de oude stad Cordoba met speciale aandacht voor het Reales Alcazares, de moskee, de kathedraal en de Juderia. Middagmaal aan boord tijdens de laatste
treinrit naar Sevilla. Aankomst rond 17u. Transfer naar en installatie in het hotel Hospes las
Casas del Rey de Baeza voor 2 nachten.
Vrije dag voor een individueel stadsbezoek.

Praktisch

vanaf € 4.420

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
PRIJS
17, 24, 31/05/2020		
€ 4.510			
07/06/2020		
€ 4.460			
14/06/2020		
€ 4.440			
21/06/2020		
€ 4.420			
06/09/2020		
€ 4.490			
13, 20, 27/09/2020		
€ 4.510			
04, 11, 18, 25/10/2020		
€ 4.510			
				
Supplementen per persoon
- Deluxe Suite aan boord van de trein:
€ 980
- Single Grand Class couchette + single in het hotel: € 2.290
- Single Deluxe Suite + single in het hotel:
€ 3.780
Inbegrepen
- Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvluchten van en naar Sevilla in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 6 nachten aan boord van de Al Andalus in een twin Grand Class couchette.
- 3 nachten in BB in een dubbel “Dreamer” kamer in hotel Hospes Las Casas del Rey
de Baeza te Sevilla.
- Volpension tijdens de treinreis, inclusief bijhorende wijnen, likeur, koffie of thee.
- Transfer van en naar de luchthaven en het station van Sevilla.
- Alle bezoeken en entrees zoals beschreven in het programma.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden en dranken.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
ANDERE REIZEN
- Imagine heeft voor u een luxereis met de Al Andalus doorheen Zuid Spanje
uitgestippeld. Voor en na de treinreis verblijft u in een luxehotel zodat u
in alle comfort kan genieten van dit legendarische treinavontuur. Uiteraard zijn
er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reis. Zo kunt u voor of na de treinreis
nog een op maat gemaakte reisverlenging programmeren.
Imagine helpt u graag met het samenstellen van uw droomreis.
Meer info bij uw reisagent.

Dag 10 Sevilla - Brussel

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

www.imaginetravel.be
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Dag 1

Brussel - Oviedo - Gijón

Dag 2

Gijón - Avilés - Candás

Dag 3

Candás - Llanes

Iberia-lijnvlucht naar Oviedo (met overstap). Privé transfer naar Gijón, de Asturische badstad bij uitstek. Installatie in de Parador de Gijón voor één nacht.
Ontbijt. Vrije tijd. Samenkomst met de medereizigers en middagmaal in de Parador.
Bezoek aan het historisch centrum van de stad. Bezoek aan het middeleeuwse Avilés.
Vertrek naar Candás waar de trein u opwacht. Ontvangst en installatie in de couchettes
van de Costa Verde Express. Diner. Overnachting aan boord te Candás.

Costa Verde
Express
8-daagse luxetreinreis doorheen
Noord Spanje. Geniet van groene
landschappen en culturele rijkdommen
aan boord van de legendarische
“Costa Verde Express”.

Tijdens het ontbijt spoort de trein richting Oviedo, de hoofdstad van Asturias, wereldwijd
gekend voor zijn traditionele gastronomie en pre-romaanse monumenten. Bezoek aan
de stad en middagmaal. In de namiddag brengen we een bezoek aan Ribadesella. De trip
gaat verder richting het prachtige vissersstadje Llanes. Diner. Overnachting aan boord
te Llanes.

Praktisch

Dag 4

Llanes - Cabezón de la Sal

Dag 5

Cabezón de la Sal - Santander

VERTREK			
PRIJS
16, 23, 30/05/2020		
€ 3.440			
06, 13, 20, 27/06/2020 		
€ 3.440			
04, 11, 18, 25/07/2020 		
€ 3.440			
29/08/2020		
€ 3.440			
05, 12, 19, 26/09/2020 		
€ 3.440			
03, 10, 17/10/2020 		
€ 3.440			
							
Route
- Gijón-Bilbao:
23/05, 06,20/06, 04,18/07, 29/08, 12,26/09, 10/10/2020.
- Bilbao-Gijón:
16,30/05, 13,27/06, 11,25/07, 05,19/09, 03,17/10/2020.

Ontbijt. Vandaag doorkruisen we het hart van Asturias en brengen we een bezoek aan
het Nationaal Park “Picos de Europa”, aan de meren en het heiligdom van Covadonga.
Verder brengen we een bezoek aan Cangas de Onis, de eerste hoofdstad van het Asturische koninkrijk van Don Pelayo. Na het middagmaal gaat de treinrit verder via Unquera
naar Cabezón de la Sal. Diner. Overnachting aan boord te Cabezón de la Sal.
Ontbijt. Excursie per autocar naar Altamira voor een bezoek aan de grotten met laatpaleolithische grottekeningen. Middagmaal. Verderzetting van de excursie naar het middeleeuwse Santillana del Mar voor een geleid bezoek. In de namiddag spoort u verder via
Comilas naar Santander, de hoofdstad van Cantabrië. Diner. Optioneel bezoek aan El Gran
Casino. Overnachting aan boord te Santander.

Dag 6

Santander - Marrón/Ampuero

Dag 7

Marrón/Ampuero - Bilbao

Ontbijt. Stadsbezoek aan Santander. Tijdens het middagmaal spoort de trein richting
Marrón/Ampuero. Excursie per autocar naar Santoña, een op een klein schiereiland gelegen voormalig versterkt havenstadje, voornamelijk bekend voor zijn prachtige natuur en
ansjovis-conserven. Boottocht in de baai en bezoek aan Laredo. Terugkeer naar de trein.
Diner en overnachting aan boord te Marrón/Ampuero.
Tijdens het ontbijt spoort de trein naar de moderne stad Bilbao. Stadsrondrit en bezoek
aan het Guggenheim-museum en de Portugalete zweefbrug. Typische lunch. Vrije tijd.
Installatie in het hotel Barceló Bilbao Nervión voor 1 nacht.

Dag 8

Bilbao - Brussel

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

Supplement per persoon
- Single Grand Class + single in de Parador/hotel: € 1.270
Inbegrepen
- Iberia-lijnvluchten van en naar Oviedo en Bilbao in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 5 nachten aan boord van de Costa Verde Express in een Grand Class couchette.
- Volpension tijdens de treinreis, inclusief bijhorende wijnen, likeur, koffie of thee.
- 1 nacht in BB in de Parador te Gijón.
- 1 nacht in BB in hotel Barceló Bilbao Nervión te Bilbao.
- Transfers tussen de luchthaven en de Parador en het hotel.
- Alle bezoeken en entrees zoals beschreven in het programma.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden en dranken.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.

Ontbijt. Check-out. Transfer naar de luchthaven voor de Iberia-lijnvlucht naar Brussel (met
overstap).

www.imaginetravel.be
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€ 3.440

Dag 1

Brussel - Santiago de Compostela

Dag 2

Santiago de Compostela - Viveiro

Dag 3

Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candàs

Iberia-lijnvlucht naar Santiago De Compostela (met overstap). Privé transfer naar Parador
de los Reyes Católicos te Santiago voor één nacht.
Ontbijt. Vrije tijd. Samenkomst met de medereizigers. Bezoek aan de stad. Middagmaal.
Vertrek per autocar naar Ferrol waar de trein El Transcantábrico u opwacht. Ontvangst en
installatie in één van de Deluxe Suites. Vertrek van de trein richting Viveiro. Diner. Overnachting aan boord te Viveiro.
Ontbijt. De trein spoort oostwaarts richting Ribadeo, de grens tussen Galicia en Asturias.
Wandeling langs de Cathedrals’ Beach, waar u een uniek zicht hebt op de indrukwekkende rotsformaties. Bezoek aan Ribadeo. Middagmaal aan boord. Bezoek aan Luarca,
de witte stad aan de groene kust. Treinrit naar Candás. Diner. Overnachting aan boord
te Candás.

Dag 4

Candás - Avilés - Gijón - Oviedo - Arriondas

Dag 5

Arriondas - Llanes

Dag 6

Llanes - Cabezón de la Sal

Ontbijt. Bustrip naar Avilés en Gijón, de Asturische badstad bij uitstek. Bezoek aan de stad.
Middagmaal te Gijón. ’s Namiddag spoort de trein verder naar de hoofdstad van Asturias,
Oviedo, wereldwijd gekend voor zijn traditionele gastronomie en pre-romaanse monumenten. Treinrit naar Arriondas. Diner en overnachting aan boord.

El Transcantábrico
Gran Lujo
10-daagse luxetreinreis doorheen
Noord Spanje. Geniet van groene
landschappen en culturele rijkdommen
aan boord van de legendarische trein
“El Transcantábrico Gran Lujo”.

Ontbijt. Vandaag doorkruisen we het hart van Asturias en brengen we een bezoek aan
het Nationaal Park “Picos de Europa”, aan de meren en het heiligdom van Covadonga.
Middagmaal aan boord. De trip gaat verder langs de Sella rivier richting Ribadesella en
het prachtige vissersstadje Llanes. Vrije tijd. Diner. Overnachting aan boord.
Ontbijt. Voor de middag maakt u een excursie per autocar over de Hermida Pass naar
Potes. Bezoek aan het stadje en tijd voor een spa-behandeling in de Hermida Spa. Middagmaal te Potes. In de namiddag spoort u verder naar Cabezón de la Sal. Te Comillas is er
vrije tijd voor bijvoorbeeld een bezoek aan het imposante huis van El Capricho, getekend
door Gaudí. Diner. Overnachting aan boord te Cabezón de la Sal.

Dag 7

Cabezón de la Sal - Santander

Dag 8

Santander - Bilbao - Karrantza

Ontbijt aan boord. ’s Morgens brengt u een bezoek aan het middeleeuwse Santillana
del Mar en aan de grotten van Altamira. Middagmaal. Treinrit naar Santander. Stadsbezoek en vrije tijd. Diner. Optioneel bezoek aan El Gran Casino. Overnachting aan boord
te Santander.
Ontbijt aan boord. Treinrit naar de moderne stad Bilbao. Stadsrondrit en bezoek aan het
Guggenheim-museum. Middagmaal. Vrije tijd. Treinrit zuidwaarts richting Karrantza.
Diner. Overnachting aan boord.

Dag 9

Karrantza - San Sebastián

Tijdens het ontbijt keert u per trein terug naar Bilbao. Autocartraject naar San Sebastián,
een aantrekkelijke en fascinerende stad. De kleine steegjes en aanwezigheid van de zee
maken van deze stad een echte Spaanse kosmopoliet. Vrij middagmaal. Installatie in
hotel de Londres y de Inglaterra voor één nacht. Vrij diner en overnachting.

Dag 10 San Sebastián - Brussel

Ontbijt. Check-out. Transfer naar de luchthaven van San Sebastián. Iberia-lijnvlucht naar
Brussel (met overstap).

Praktisch

€ 6.440

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
PRIJS
€ 6.440			
17, 24/04/2020		
01, 08, 15, 22, 29/05/2020		
€ 6.440			
05, 12, 19, 26/06/2020		
€ 6.440			
03, 10, 17, 24, 31/07/2020		
€ 6.440			
07, 14, 21, 28/08/2020		
€ 6.440			
04, 11, 18, 25/09/2020		
€ 6.440			
02, 09, 16, 23/10/2020		
€ 6.440			
							
Route
- Santiago de Compostela-San Sebastián:
17/04, 01,15,29/05, 12,26/06, 10,24/07, 07,21/08, 04,18/09, 02,16/10/2020.
- San Sebastián-Santiago de Compostela:
24/04, 08,22/05, 05,19/06, 03,17,31/07, 14,28/08, 11,25/09, 09,23/10/2020.
Supplement per persoon
- Single Deluxe Suite + single in de Parador/hotel: € 2.860
Inbegrepen
- Iberia-lijnvluchten van en naar Santiago de Compostela en San Sebastián
(met overstap) in economy klasse, ruimbagage incl.
- 7 nachten aan boord van de El Transcantábrico Gran Lujo van Santiago
de Compostela naar San Sebastián (of omgekeerd) in een Deluxe Suite.
- Volpension tijdens de treinreis, inclusief bijhorende wijnen, likeur, koffie of thee.
- 1 nacht in BB in de Parador de los Reyes Católicos te Santiago de Compostela.
- 1 nacht in BB in hotel de Londres y de Inglaterra te San Sebastian.
- Transfers van en naar de luchthaven en het station.
- Alle bezoeken en entrees zoals beschreven in het programma.
- BTW en luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Overige maaltijden en dranken.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Reisverzekeringen.
ANDERE REIZEN
- Imagine heeft voor u deze luxereizen met de Costa Verde Express
en El Transcantábrico Gran Lujo uitgestippeld. Voor en na de treinreis verblijft
u in een Parador of een luxueus authentiek verblijf in een prachtig kader.
Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reizen. U kunt
bijvoorbeeld langer of korter in een Parador/hotel verblijven of een op maat
gemaakte reisverlenging programmeren.
Imagine helpt u graag bij het samenstellen van uw droomreis.
Meer info bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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Dag 7

Irkoetsk (o-m-a)

Dag 8

Irkoetsk en het Baikalmeer (o-m-a)

Dag 9

Ulan Ude (o-m-a)

Aankomst in de schilderachtige Oost Siberische hoofdstad Irkoetsk. Bezoek aan het
openluchtmuseum rond “Leven en werken in het oude Siberië”. Diner en overnachting
in een hotel te Irkoetsk.

Tsarengoud

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

Als het meer uit het zicht is geraakt, voert de reis u langs de eenzame bergsteppes
van Oost-Siberië. Tussenstop voor een bezoek aan Ulan Ude, de hoofdstad van de
Bouriatische Republiek. Oversteek van de Mongoolse grens. Overnachting aan boord.

Dag 10 Ulaanbaatar (o-m-a)

’s Morgens aankomst te Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Tijdens het bezoek aan
de stad bezichtigt u onder andere het imposante Gandan klooster en de Lamatempel.
Overnachting in een centraal gelegen hotel te Ulaanbaatar of in een gertent (suppl. € 35
p.p.). Vandaag laat u uw grote bagage achter in de trein en neemt u alleen mee wat u
voor één nacht nodig hebt.

Dag 11 Ulaanbaatar - Gobi woestijn (o-m-a)

Dag 1

Brussel - Moskou (a)

Dag 2

Moskou (o-m-a)

Bezoek aan het imposante Kremlin met bezichtiging van het interieur van één van de
kathedralen. Vrije namiddag. Tegen de avond wordt u verwelkomd aan boord en vertrekt
de Tsarengoud naar Kazan.

‘s Ochtends houdt de Tsarengoud halt te midden de Gobiwoestijn, waar ooit Dinosauruseieren gevonden werden. Tegen de middag dient u te Erlian, om technische redenen,
over te stappen op de Chinese trein voor de volgende 16 uur. Overnachting aan boord.
(geen Nostalgie en Bolshoi accommodatie mogelijk).

Dag 3

Kazan (o-m-a)

Dag 13 Peking (o-m)

Lijnvlucht naar Moskou. Privé transfer naar een centraal gelegen 4*-hotel. Eerste bezoek
aan de stad met aandacht voor het Rode Plein en enkele prachtige metrohaltes van
Moskou. Verder stelt uw gids u het reisprogramma voor en kunt u kennismaken met uw
medereizigers tijdens het diner in het hotel.

Aankomst in de vroege morgen in de hoofdstad der Tataren, Kazan. Bezoek aan het Kremlin. ’s Avonds vertrek naar Jekaterinenburg.

Dag 4

Jekaterineburg (o-m-a)

U doorkruist de Oeral. Tegen de middag houdt u halt te Jekaterinenburg, ongetwijfeld
de belangrijkste stad in de Oeral. U bezoekt er het gerestaureerde stadscentrum en de
kathedraal die u herinnert aan de moord op tsaar Nikolai II. Treinrit door de steppen van
West Siberië.

Dag 5

Novossibirsk (o-m-a)

Dagexcursie naar de Mongoolse steppen ten Oosten van Ulaanbaatar. U ontdekt er
waarschijnlijk rondtrekkende nomadenvolkeren in gertenten met hun kuddes paarden
en yaks. Paardendressuurshow en typische lunch in de prachtige natuur. Vertrek naar de
Chinese grens. Overnachting aan boord.

Dag 12 Gobi woestijn - Erlian - Peking (o-m-a)

Tijdens het laatste bergachtige deel van de treinreis doorheen Noord China passeert u
de Chinese Muur en vanuit de trein maakt u kennis met het alledaagse Chinese plattelandsleven. Voor de middag bereikt u Peking en hebt u vrije tijd voor een individueel
stadsbezoek. U verblijft voor de komende 3 nachten in een 4*-hotel te Peking.

Dag 14 Peking (o-m)

Tijdens een 4 uur durende stadsrondrit bezoekt u onder andere de Hemelse Tempel en
het Plein van de Hemelse Vrede. In de namiddag bezoekt u de Verboden Stad. Overnachting in het hotel.

Ceremonieel onthaal bij de aankomst in Novosibirsk, ook wel het hart van Siberië genoemd. Tijdens de korte stadsrondrit ervaart u de moderne Sovjetstad en ziet u o.a. het
Trans Siberische standbeeld en de imposante Ob-rivier. Terugkeer aan boord. Vertrek richting Krasnojarsk.

Dag 15 Peking (o-m-a)

Dag 6

Dag 16 Peking - Brussel (o)

Novosibirsk - Irkoetsk (o-m-a)

Volle dag aan boord van de Tsarengoud. Vandaag passeert u de Siberische Jenissej-rivier,
tal van berkenbossen en dorpen met typische houten huisjes. Aan boord degusteert u
wodka en kaviaar en geniet u van een heus Tsarendiner en van de Russische gastvrijheid.
18

Bezoek aan Listvyanka, een klein stadje langs het Baikalmeer. Van hieruit brengt een boot
u naar Port Baïkal, waar de Tsarengoud u opwacht. De reis gaat verder via het oude traject
van de oude Trans Siberische treinroute langs het Baikalmeer. De trein stopt gedurende
enkele uren aan het meer zodat u wat tijd hebt om te genieten van de grootse natuur. ’s
Avonds Taiga-diner aan de oever van het meer (indien het weer het toelaat). Overnachting aan boord.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Vandaag brengt u een bezoek aan het achtste wereldwonder: de meer dan 6000 kilometer lange Chinese Muur. Op weg bezoekt u de door UNESCO beschermde Minggraven.
Afscheidsdiner met “Gelakte Eend”. Overnachting in het hotel.
Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Brussel (met
overstap).

Praktisch

vanaf € 4.895

GEGARANDEERD VERTREK

Prijs per persoon

AFREISDATUM
TAAL
PRIJS
09/05/2020
E+F
€ 4.995			
16/05/2020
E
€ 4.895			
06/06/2020
E+F
€ 5.190			
13/06/2020
E+F
€ 5.090			
02/07/2020
E+F
€ 4.995			
09/07/2020
E
€ 4.895			
25/07/2020
E+F
€ 5.190			
01/08/2020
E
€ 5.090			
20/08/2020
E+F
€ 5.190			
27/08/2020
E+F
€ 5.090			
12/09/2020
E+F
€ 5.190			
19/09/2020
E
€ 5.090			
E: gegarandeerd met Engelstalige begeleiding
F: gegarandeerd met Franstalige begeleiding
Reisroute
- Moskou-Peking: 09/05, 06/06, 02/07, 25/07, 20/08, 12/09/2020.
- Peking-Moskou: 16/05, 13/06, 09/07, 01/08, 27/08, 19/09/2020.
Supplementen per persoon
- 2 pers. coupé (cat. II, classic):		
€ 2.260
- 2 pers. coupé (cat. II, superior):
€ 2.630
€ 3.025
- 2 pers. coupé (cat. II superior+):
- 2 pers. coupé (cat. III / Nostalgie):
€ 5.010
- 2 pers. coupé (cat. IV / Bolshoi):
€ 8.080
- 2 pers. coupé (cat. V / Bolshoi Platinum):
€ 10.300
(De supplementen zijn enkel geldig op de trein tussen Moskou en Erlian).
Single-reizigers
- Afhankelijk van de gekozen categorie en het aantal deelnemers waaruit
het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
Inbegrepen
- Aeroflot lijnvluchten van en naar Moskou en Peking in economy klasse,
ruimbagage incl.
- Treinreis Moskou-Peking of v.v. in een 4-persoonscoupé cat. I. (sanitair te delen).
- Overnachtingen in goede, centraal gelegen hotels.
- Bijna alle maaltijden (zoals vermeld in het programma).
- Excursies met entreegelden voor alle vermelde bezienswaardigheden.
- Unieke treinrit over het stilgelegde traject langs de oever van het Baikalmeer.
- Alle transfers zoals beschreven in het programma.
- Diensten van Duits-, Engels-, of Franstalige reisleiding en gidsen.
Duitstalig op alle data. Engels- en/of Franstalig op data met een E en/of F.
- 6 Informatieve lezingen over de Trans Siberië Express en de geografie
of historie van de landen die u doorkruist.
- Kruierservice in alle stations.
- Arts aan boord gedurende het treintraject van Moskou tot Erlian.
- Luchthaventaksen (zoals gekend bij publicatie).
- Uitnodigingen en vouchers voor uw visa.

Tsarengoud
Aan boord van de Tsarengoud maakt u een memorabele treinreis tussen Moskou en Peking die u nog lang zal bijblijven. U maakt een avontuurlijke reis op een comfortabele
manier. Indien u gesteld bent op uw eigen sanitair tijdens een Trans Siberische treinreis, biedt de Tsarengoud u deze mogelijkheid. Laat het hectische leven even terzijde en keer
terug naar de nostalgische periode van de tsaren, naar een tijd waar reizen een hele belevenis was. De Tsarengoud wordt op private basis uitgebaat door een Duitse reisorganisatie en wordt uitsluitend gebruikt voor toeristische doeleinden. Enkel met deze trein maakt u een trage rit op een verlaten spoorbaan langs het Baikalmeer. De voertaal aan
boord is Duits. Er zijn evenwel Engels- en/of Franstalige gidsen aan boord. Ieder rijtuig heeft een eigen steward die u 24/24 u voorziet van de nodige dranken (tegen betaling).
Slaapcoupés
Er is een ruime keuze logeermogelijkheden aan boord van de Tsarengoud.
Categorie I, standard ofwel het basis accommodatietype bestaat uit wagons met 9 4-persoonscouchettes (4 m²) met 2 maal 2 bedden boven elkaar en hebben gemeenschappelijke
sanitaire voorzieningen: één toilet met wastafel aan ieder uiteinde van het rijtuig en een gemeenschappelijke douche per 2 rijtuigen.
Categorie II, classic, bestaat uit standaardlogies. Er zijn wagons met 9 2-persoonscouchettes (4 m²) met 2 beneden bedden, die overdag als zetel dienst doen en hebben gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen: één toilet met wastafel per wagon en een gemeenschappelijke douche per 1 of 2 rijtuigen.
Categorie II, superior, bestaat uit vernieuwde, luxueus gedecoreerde standaardlogies. Er zijn wagons met 8 of 9 2-persoonscouchettes (4 m²) met 2 beneden bedden, die overdag als
zetel dienst doen en hebben vernieuwde gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen: één toilet met wastafel aan ieder uiteinde van het rijtuig en een gemeenschappelijke douche
per 2 ruituigen.
Categorie II, superior +, is een volledig vernieuwde wagon met 8 2-persoonscouchettes (4 m²) met 2 beneden bedden en uitgebreide gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen:
2 aparte toiletten met wastafel en een aparte douche met 2 wastafels per rijtuig.
Categorie III, Nostalgie, bestaat uit authentieke luxerijtuigen met 8 2-persoonscouchettes (5 m²) met 2 boven elkaar gelegen bedden, een zetel en een klein tafeltje.
Tussen 2 Nostalgiecouchettes bevindt zich een compacte semi privé sanitaire ruimte met douche. Het toilet met wastafel bevindt zich aan ieder uiteinde van het rijtuig.
Categorie IV, Bolshoi. Iedere Bolshoi wagon telt 6 uiterst luxueuze ruime couchettes (5,5 m²) met 2 boven elkaar gelegen bedden, een kast, zetel met tafeltje, stopcontact, flatscreen-tv
en airco. Het grote pluspunt is de privé badkamer met toilet, wastafel en douche.
Categorie V, Bolshoi Platinum. Sedert 2010 heeft de Tsarengoud enkele Bolshoi Platinum wagons met 5 zeer ruime (7,15 m²) luxueus ingerichte couchettes (zie Bolshoi).
Reizigers van Cat. IV en V verblijven in superieure kamertypes in Moskou en Peking.
Restaurant
De Tsarengoud beschikt over enkele prachtig gedecoreerde restauratierijtuigen waar uitgebreide ontbijtbuffetten, 4-gangen middagmalen en uitgebreide diners worden geserveerd.

Niet inbegrepen
- Dranken, fooien en persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Visumkosten (Rusland, Mongolië en China): ± € 400/persoon.
- Eventuele facultatieve excursies.
- Overnachting in de gertent te Ulaanbaatar. (€ 35 p.p.).
- Verzekeringen, vaccinaties.

www.imaginetravel.be

cat. II Classic

cat. II Superior

cat. III Nostalgie

cat. IV Bolshoi
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Dag 7

Irkoetsk

Dag 8

Het Baikalmeer

Dag 9

Ulan Ude

Vandaag bereikt u Irkoetsk, de hoofdstad van Oost-Siberië, ook wel het Parijs van Siberië
genoemd. Tijdens het stadsbezoek wordt u ondergedompeld in de rijke cultuur van deze
fascinerende stad. Naast de bezienswaardigheden is deze regio ook befaamd voor zijn
schilderachtige houten huizen. Er is keuze uit een Russische kookinitiatie of een bezoek
aan een typische Russische Datsja (zomerverblijf ). Bezoek aan het Huis van de Decembristen met champagne-receptie en privéconcert. Overnachting aan boord.

The Golden Eagle
Trans-Siberian Express
15-daagse luxe-treinreis van Moskou naar Vladivostok
aan boord van de legendarische “Golden Eagle”.
Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou

Rechtstreekse lijnvlucht naar Moskou. Transfer naar hotel Four Seasons***** (of gelijkwaardig). Welkomstreceptie. Ontmoeting met de andere reizigers. Diner en overnachting
in het hotel.
Uitgebreid stadsbezoek met verkenning van het Rode Plein, het Kremlin en het wapenpaleis. Lunch in het legendarische café Pushkin. Bezoek aan de metro van Moskou, aan de
Tretjakov-galerij of aan het Kosmonautenmuseum. Vertrek met de luxetrein Golden Eagle
richting Vladivostok in de late namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Dag 3

Kazan

’s Voormiddags komt de trein aan in Kazan, de hoofdstad van Tatarstan, gelegen aan de
Wolga. Bezoek aan het Kremlin. Treinrit richting Jekaterinenburg. Diner en overnachting
aan boord.

Dag 4

Jekaterinenburg

Aankomst te Ulan Ude, de hoofdstad van de Burjatische Republiek. De etnische en
culturele diversiteit zijn echt fascinerend. Vandaag staat ook een traditionele maaltijd
en folklore-opvoering met dans en muziek op het programma. De Golden Eagle spoort
verder naar Ulaanbaatar. Voor de vertrekken in de winter, gebeurt dit traject per vlucht.

Dag 10 Ulaanbaatar

Het Trans Siberisch avontuur brengt u naar Mongolië, de thuisbasis van Genghis Khan.
Bezoek aan de hoofdstad Ulaanbaatar, met o.a. het Boeddhistische Gandan-klooster, het
Sukhabataar-plein met het Ghingis Khan-monument. Traditioneel middagmaal. In de
namiddag gaan we naar het Terelj Nationaal Park, waar we een nomadenfamilie in een
gertent bezoeken en kennis maken met het Mongoolse leven. Als alternatief kan ook een
bezoek aan het Bogd Khan winterpaleis of vrije tijd voorzien worden. Diner aan boord en
vertrek richting Rusland.

Dag 11 aan boord

Vandaag kunt u rustig genieten van de prachtige landschappen die u doorkruist en luisteren naar de cultuur- en geschiedenisvoordrachten in de barwagon.

Dag 12 aan boord

De trein spoort vandaag niet ver van de Chinese grens langs de Shilka en Amur-rivier
doorheen de meest afgelegen zone van Siberië, aan de grenzen van de permafrost, waar
de eindeloze horizon geen teken van menselijk bestaan vertoont.

De Golden Eagle doorkruist het Oeralgebergte en spoort verder door de uitgestrekte
steppen van West-Siberië. Halte te Jekaterinenburg, de belangrijkste stad in de Oeral die
in 1723 werd gesticht door Peter de Grote en die tevens bekend is als de plaats waar
Nicolas II, de laatste Romanovtsaar, met zijn familie vermoord werd in 1918. Er is keuze
uit een bezoek aan het Militair Museum of aan het Boris Yeltsin Presidentiele Centrum.
Treinrit naar Novosibirsk.

Dag 13 aan boord

Dag 5

Novosibirsk

Aankomst te Novosibirsk, het hart van Siberië. Tijdens de stadsrondrit ziet u o.a. de
beroemde Opera, het imposante Leninstandbeeld en de Ob-rivier. Er is keuze uit een
bezoek aan het spoorwegmuseum of aan het museum gewijd aan Siberische mineralen.

Aankomst te Vladivostok, het eindpunt van de Trans Siberische treinlijn. Bezoek aan de
belangrijkste militaire bezienswaardigheden van deze ooit “Gesloten” Russische Stad,
inclusief bezoek aan een onderzeeër. Transfer naar en installatie in hotel Hyundai**** voor
het afscheidsdiner. Overnachting in het hotel.

Dag 6

Novosibirsk - Irkoetsk

Dag 15 Vladivostok - Brussel

Vandaag kunt u aan boord genieten van de voorbijglijdende landschappen, dorpen met
de typische houten huisjes en de eindeloze berkenbossen.
20

Vandaag leidt het spoor ons door kleine tunnels en kronkelige bochten langs de
oevers van het Baikalmeer, het grootste zoetwatermeer ter wereld. Op een bijzonder
mooie plaats staat de trein enkele uren stil, zodat u kunt genieten van de wonderen der
natuur en de eindeloze stilte tijdens een barbecue (indien het weer het toelaat). Per boot
steken we het meer over naar het dorpje Listvyanka, waar we een bezoek brengen aan
het Baikalmuseum. Hier krijg je een goed beeld van de fauna en flora in en rondom het
meer. In de aquaria kan je de typische Omul bewonderen. Verderzetting van de treinreis
naar Ulan Ude.

De treinreis gaat vandaag verder ten Noorden van Seoel, Darwin en het interessante
Osaka en nadert het meest Oostelijk gelegen punt van de reis: Khabarovsk. Vandaag is de
laatste dag aan boord van de Golden Eagle Trans Siberian Express. Diner en overnachting
aan boord.

Dag 14 Vladivostok

Ontbijt in het hotel. Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht
naar Brussel via Moskou.

Praktisch

vanaf € 15.495

GEGARANDEERD INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
PERIODE		
2			
1			
1			
2			
2			
2			
2			

AFREISDATUM
13, 24/02/2020
03, 15, 31/05/2020
12/06/2020
26/07/2020
07, 23/08/2020
04/09/2020
13,24/02/2021

PRIJS
€ 16.595			
€ 15.495			
€ 15.495			
€ 16.595			
€ 16.595			
€ 16.595			
€ 16.595			

Reisroute
- Moskou-Vladivostok: 13/02, 03/05, 31/05, 26/07, 23/08/2020 & 13/02/2021 (15 d.).
- Vladivostok-Moskou: 24/02, 15/05, 12/06, 07/08, 04/09/2020 & 24/02/2021 (16 d.).
Supplementen per persoon in periode
- “Gold Class”-couchette tijdens de treinreis:
- “Imperial Suite” tijdens de treinreis:
- “Silver Class” in single voor de hotels + trein:
- “Gold Class” in single voor de hotels + trein:

1
€ 3.500
€ 15.500
€ 7.100
€ 11.900

2
€ 3.300
€ 17.500
€ 7.400
€ 13.100

Inbegrepen
- Aeroflot lijnvlucht van en naar Moskou/Vladivostok in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 12 nachten aan boord van de “Golden Eagle” in een “Silver Class” 2-persoonscoupé.
- 2 overnachtingen in luxehotels zoals beschreven in het programma.
- Verblijf in volpension vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 15,
incl. regionale en nationale specialiteiten.
- De gepaste dranken tijdens de maaltijden, zowel op de trein als tijdens
de uitstappen.
- Water, koffie of thee in uw treincouchette.
- Alle vermelde excursies (met audio headsets) en transfers zoals beschreven.
- Diensten van ervaren Engelstalige reisleiding en Engelstalige gidsen.
- Informatieve lezingen over de Trans Siberië Express en de geografie of historie
van de landen die u doorkruist.
- Alle drinkgelden voor het boordpersoneel.
- Arts aan boord gedurende het treintraject.
- Luchthaventaksen (zoals gekend bij publicatie).
- Uitnodigingen en vouchers voor uw visa.
- Uitgebreid documentatiepakket.
Niet inbegrepen
- Dranken, overige fooien, persoonlijke uitgaven en overige maaltijden.
- Visumkosten (Double entry Rusland en Mongolië): ± 400 euro/persoon.
- Eventuele facultatieve excursies.
- Verzekeringen.
- Vaccinaties.

The Golden Eagle Private Luxury Train
Een luxe-treinreis aan boord van de “Golden Eagle” Trans Siberian Express over het Trans Siberisch treintraject is ongetwijfeld één van de meest memorabele treinreizen die er
bestaan. Het is de ideale manier om badend in luxe tussen Moskou en Vladivostok te reizen en de cultuur- en natuurelementen van de doorkruiste regio’s te ontdekken. Voor de
organisatie van deze luxetreinreis wordt beroep gedaan op de knowhow en reputatie van een Engelse reisorganisator. De voertaal aan boord is Engels.
Slaapcoupés
Voor uw verblijf aan boord hebt u de keuze uit volgende accommodatievormen: “Silver Class”, “Gold Class” of “Imperial Suite”.
De “Silver Class” couchette is een 2-persoonscoupé van ± 5.5m², waarin zich een 2-persoonsbed (110 cm) bevindt dat overdag als zitplaats dienst doet, en een uitklapbaar tweede
bed (85 cm). Ieder rijtuig telt 6 couchettes met eigen compacte badkamer met toilet, lavabo en douche, inclusief badjas, slippers en toiletartikelen. Uw coupé beschikt verder over een
flatscreen TV met CD/DVD, tafeltje, safe, dimbare verlichting en individueel regelbare airco/verwarming.
De “Gold Class” couchette is ruimer, ±7m², en heeft een breder 2-persoonsbed (135 cm), dat overdag als zitplaats dienst doet en een hoger gelegen tweede uitklapbaar bed (85 cm).
Ieder rijtuig telt 5 couchettes met eigen ruimere badkamer met power shower, vloerverwarming en toilet, flatscreen TV met CD/DVD, tafeltje, safe, dimbare verlichting en individueel
regelbare airco/verwarming.
De “Imperial Suite” is uniek en meet ±11m². Deze suite heeft een heus kingsize bed (1.5 x 1.9 m) en beschikt over een ruime badkamer met power shower, vloerverwarming en toilet,
flatscreen TV met CD/DVD, minibar, zithoek, butler service, individueel regelbare airco/verwarming en dimbare verlichting. In de Suite hebt u de mogelijkheid om de maaltijden te
nemen in uw coupé, zijn een aantal dranken in de Barwagon inbegrepen en krijgt u een upgrade in de hotels en privé gids en transferservices waar mogelijk.
Restaurant, Bar & Dresscode
Naast de slaapcoupés beschikt de trein eveneens over enkele prachtig gedecoreerde restauratierijtuigen en een gezellige Lounge-Piano bar. Hier kunt u in alle luxe genieten van
de zorgvuldig bereide streekgerechten of rustig relaxen en keuvelen met uw medereizigers. De dress code overdag is casual terwijl voor de diners aan boord eerder smart casual
aangeraden wordt.

Opmkeringen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be

Silver Class Day

Silver Class night

Gold Class night

Imperial Suite
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Praktisch

€ 5.890

INDIVIDUELE RONDREIS

TREINREIS IN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon in Pullman-Class - Minimum 2 deelnemers

The Eastern
& Oriental
8-daagse luxetreinreis doorheen
een stukje rijk koloniaal verleden
van Bangkok naar Singapore.

Dag 1

Brussel - Bangkok

Dag 2

Bangkok (a)

Qatar Airways lijnvlucht naar Bangkok via Doha.
Aankomst in Bangkok. Transfer naar hotel Mandarin Oriental*****. Vrije namiddag. Onvergetelijke dinercruise op de Chao Phraya rivier bij zonsondergang.

Dag 3

Bangkok (o-a)

Dag 4

Wang Po & River Kwai (o-m-a)

Bezoek aan het Grand Palace, het voormalige Koninklijke Paleis en de tempel van de
Smaragden Boeddha. Bezoek aan Wat Po en Wat Trimitr. Transfer naar het station. Verwelkoming aan boord van de Eastern & Oriental en vertrek door het platteland langs dorpen,
rivieren en rijstvelden.
‘s Morgens vroeg rijdt de trein, bij Wang Po, over de met beton versterkte houten bruggen met schitterend uitzicht over de River Kwai. Bij aankomst in het station heeft u de
keuze uit: boottocht door de prachtige jungle en bezoek aan het museum ‘ThailandBurma-Railway Center’, fietstocht door de eindeloze rijstvelden naar het traditionele dorp
Nong Kao of een culinaire excursie met bezoek aan een lokale markt en een traditionele
Thaise kooksessie tijdens een riviercruise. Terugrit per bus naar de trein.

Dag 5

Penang (o-m-a)

Dag 6

Singapore (o)

Dag 7

Singapore - Brussel (o)

Dag 8

Brussel

In de voormiddag kunt u vanuit uw coupé genieten van het voorbijglijdende landschap.
Na de brunch aankomst in Kuala Kangsar, waar u de keuze heeft uit 2 excursies: een
bezoek aan een traditioneel dorp waar u kennismaakt met de lokale bevolking en hun
gewoontes of neem deel aan een bergwandeling onder begeleiding van een natuurexpert. Bij het bereiken van de top wordt u beloond met een adembenemend uitzicht!
Terugkeer aan boord van de trein voor een verfrissende cocktail, live pianoconcert en een
feestelijk afscheidsdiner. Laatste nacht aan boord.

VERTREK			
PRIJS
23/01/2020		
€ 5.890			
10, 19, 27/02/2020		
€ 5.890			
08, 19, 27/03/2020		
€ 5.890			
05, 25/04/2020		
€ 5.890			
07, 18/09/2020		
€ 5.890			
03, 16, 25/10/2020		
€ 5.890			
03, 13, 22/11/2020		
€ 5.890			
03/12/2020		
€ 5.890			
							
Supplementen per persoon
- 2 pers. State coupé: € 1.350
- Presidential Suite aan boord: € 3.820
- Single in de hotels + 1-pers.-gebruik van 2-pers.-coupé: op aanvraag.
Inbegrepen
- Qatar Airways lijnvluchten in economy klasse, ruimbagage incl.
- 1 nacht in BB in hotel Mandarin Oriental Bangkok in een superior kamer.
- 3 nachten in een Pullman 2-persoonscoupé aan boord van de Eastern & Oriental.
- 1 nacht in BB in hotel Raffles Singapore in een Courtyard Suite.
- Maaltijden volgens het programma en volpension tijdens de treinreis.
- Koffie, thee of water bij de maaltijden aan boord.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven.
- Engelstalige privé gidsen in Bangkok en Singapore.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Persoonlijke uitgaven zoals dranken.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.
- Vaccinaties (niet verplicht).
IMAGINE MORE
- Imagine heeft voor u een luxereis met de Eastern & Oriental uitgestippeld tussen
Bangkok en Singapore, het meest gefrequenteerde traject dat deze luxetrein
aandoet. Uw treintraject wordt vervolledigd met een verblijf in luxehotels
in Bangkok & Singapore en alle nodige transfers en excursies om uw reis optimaal
te doen verlopen.
Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde reis. Zo kunt u een
ander hotel kiezen, langer of korter in één van de 2 steden verblijven, extra excursies
reserveren of een volledig andere reis uitstippelen. Imagine helpt u graag met
het samenstellen van een op maat gemaakte reis met de Eastern & Oriental naar
Kuala Lumpur of met de reservatie van de door Belmond uitgewerkte themareis:
Fables of the Peninsula.
Meer info bij uw reisagent.

Oversteek van ‘De straat van Johor’ tussen Maleisië en Singapore. Voor de middag
komt de trein aan in Keppel Station Singapore. Onthaal en transfer naar het beroemde
Raffles-hotel. Vrije namiddag.
Ontdekking van de gigantische metropool: het koloniaal district, Merlion, Little India, de
Thian Hock Keng tempel, de botanische tuinen,... Check-out en vrije tijd tot aan de transfer. Qatar Airways lijnvlucht via Doha.
Aankomst te Brussel.
22

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal
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Dag 1

Brussel - Kaapstad

Dag 2

Kaapstad

Dag 3

Kaapstad - Matjiesfontein

Lijnvlucht naar Kaapstad met overstap(pen) met Lufthansa, Qatar, British Airways,...
Aankomst te Kaapstad. Transfer naar hotel Commodore, waar u de volgende nacht verblijft op basis van kamer met ontbijt.
Ontbijt. Transfer naar het station voor het begin van uw Rovos Rail luxetreinreis. Om 11.00
uur vertrekt de Pride of Africa vanop perron 23 richting Worcester en Matjiesfontein doorheen het prachtige landschap. Aankomst om 18.00 uur te Matjiesfontein. Bezoek aan het
uitermate goed geconserveerde Victoriaanse stadje. Diner en overnachting aan boord.

The Rovos Rail
Experience
12-daagse luxetreinreis doorheen
het prachtige Zuid-Afrika aan boord
van de Pride of Africa, ongetwijfeld
één van de meest luxueuze treinen
ter wereld.

Dag 4

Kimberley - Pretoria

Dag 5

Pretoria

Dag 6

Pretoria - Beitbridge

Dag 7

Beitbridge - Mpopoma

Ontbijt aan boord terwijl de Rovos Rail oostwaarts doorheen het prachtige landschap
spoort. Middagmaal aan boord. Aankomst te Kimberley om 14.30 uur. Bezoek aan de “Big
Hole” en aan het Diamantmijnmuseum. Treinrit naar Pretoria door de Highveld. Diner en
overnachting aan boord.
Ontbijt. Halve dag treinrit langs de Goudmijnen van Witwatersrand. Aankomt te Pretoria
in het Rovos Rail’s Capital Park Station om 12.00. Transfer naar hotel Courtyard voor 1
overnachting. Vrij diner en overnachting.
Ontbijt in het hotel. Om 09.30 uur vertrekt de Pride of Africa richting Zimbabwe. Volle
dag aan boord om te genieten van de wondermooie Afrikaanse landschappen terwijl de
trein noordwaarts spoort naar Messina en Beitbridge. Grensoversteek naar Zimbabwe.
Middagmaal, avondmaal en overnachting aan boord.
Volle dag aan boord. De trein spoort in noordelijke richting doorheen de droge Afrikaanse vlakten via Rutanga en Somabhula naar Bulawayo. Ontbijt, middagmaal, avondmaal en
overnachting aan boord te Mpopoma.

Dag 8

Mpopoma - Thompsons Junction

Dag 9

Thompsons Junction - Victoria Falls

Ontbijt en middagmaal aan boord. Vandaag vervolgt u uw treinreis in noordwestelijke
richting naar Thompsons Junction. Om 15.00 uur brengt u een bezoek aan het wildreservaat “The Hide”. Diner en overnachting aan boord te Thompsons Junction.
Ontbijt aan boord. Om 10.00 uur bereikt u het station van Victoria Falls. Nabij het station
bevindt zich het imposante Victoria Falls Hotel waar u de volgende 2 nachten zult verblijven. (Door onvoorziene omstandigheden kan een deel van de treinreis gewijzigd of
omgeleid worden).

Dag 10 Victoria Falls

Ontbijt. Vrije dag voor een bezoek aan één van de meest spectaculaire natuurwonderen
van Afrika: de Victoria Falls en de Zambezi-rivier.

Dag 11 Victoria Falls

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Europa met overstap(pen).

Dag 12 Brussel

Aankomst in Europa en connectie naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 5.550

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
PERIODE
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
1 		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		
2		

VERTREK		
04, 11, 18, 25/01/2020
01, 08, 15, 22, 29/02/2020
07, 14, 21, 28/03/2020
04, 11, 18, 25/04/2020
02, 09, 16, 23/05/2020
06, 20, 27/06/2020
04, 11, 18, 25/07/2020
01, 08, 15, 22, 29/08/2020
05, 12, 19, 28/09/2020
03, 10, 17, 31/10/2020
07, 14, 21/11/2020
19, 26/12/2020		
02, 09, 16, 23, 30/01/2021
06, 13, 20, 27/02/2021
06, 13, 20, 27/03/2021
03, 10, 17, 24/04/2021
01, 08, 15, 22/05/2021
05, 19, 26/06/2021
03, 10, 17, 24, 31/07/2021
07, 14, 21/08/2021
04, 11, 18, 25/09/2021

PRIJS
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.550			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			
€ 5.690			

Supplementen per persoon in periode
1
2
€ 1.700
€ 1.860
- 2 pers. Deluxe Suite:
- 2 pers. Royal Suite:
€ 3.380
€ 3.700
! De supplementen zijn enkel van toepassing op de treinreis.
Single-toeslag: afhankelijk van het aantal deelnemers in het reisgezelschap
en van de gewenste treincouchette, berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
Inbegrepen
- Lijnvluchten met British Airways, Lufthansa, Qatar,... in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 1 nacht in BB in hotel Commodore te Kaapstad.
- 1 nacht in BB in hotel Courtyard te Pretoria.
- 2 nachten in BB in hotel Victoria Falls te Victoria Falls.
- 5 nachten aan boord van de Rovos Rail in een 2-persoons Pullman Suite
in volpension, met inbegrip van alle dranken en vermelde bezoeken.
- Alle transfers tussen de luchthaven, het hotel en de trein.
- Alle maaltijden, dranken en excursies met Engelstalige gidsen tijdens de treinreis.
- Luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Niet vermelde maaltijden en dranken.
- Fooien en persoonlijke uitgaven.
- Visumkosten.
- Reisverzekeringen.
- Vaccinaties (niet verplicht).
Voor een uitgebreide beschrijving van de treincoupés, dress code,...
kunt u terecht op de website: www.imaginetravel.be

23

Dag 7

Swaziland (o-a)

Dag 8

Kapama - Tzaneen (o-m-a)

Dag 9

Tzaneen - Rutenga (o-m-a)

Volle dag bezoek aan Swaziland, het 2de kleinste land van het Afrikaanse continent.
Vanuit Mpaka volgt een transfer naar Swazi Candles voor een bezoek aan Mantenga
Cultural Village. Onderweg naar Manzini kunt u genieten van fantastische uitzichten over
de Ezulwini Vallei en de Komati Rivier. Het dagje Swaziland laat u kennismaken met de
authenticiteit van Afrika. Terug aan boord te Kaapmuiden en vertrek richting Hoedspruit.
’s Avonds: grensoversteek te Jeppes Reef.

The Shongololo Express
16-daagse avontuurlijke natuur-exploratiereis “Southern Cross”
aan boord van de Shongololo Express.

Vandaag spoort u richting Zimbabwe en geniet u van de schitterende landschappen.
Lunch aan boord. In Beitbridge gaat u de grens over en in Rutenga Station blijft de trein
staan voor de overnachting.

Dag 10 Rutenga - Great Zimbabwe - Somabhula (o-m-a)

Bezoek aan Great Zimbabwe, een indrukwekkende ruïne van een oude stad, die ooit de
hoofdstad was van een rijk dat zich uitstrekte over wat nu Zimbabwe en Mozambique
is. Lunch in het Great Zimbabwe Hotel. Terugkeer naar de trein in Oreti Siding en vertrek
naar Somabhula voor de overnachting aan boord.

Dag 1

Brussel - Johannesburg

Dag 2

Johannesburg

Aankomst in de vroege ochtend. Transfer naar Pretoria. Installatie in het Courtyard hotel.
Vrije tijd om te relaxen. Vrij diner en overnachting.

Volle dag bezoek aan het Antelope Park, vnl. gekend voor de herintegratie van de
leeuwen. Deze dag biedt geweldige fotomomenten. Optioneel kunt u een ritje maken op
de rug van een olifant, vogels spotten vanop het water, kano varen,... Terugkeer naar de
trein voor het vertrek richting Bulawayo.

Dag 3

Pretoria & Soweto (o-a)

Dag 12 Bulawayo - Matobo National Park - (o-m-a)

Lijnvlucht naar Johannesburg met overstap(pen) met Lufthansa, Qatar, British Airways,...

Transfer naar het Rovos Rail Station in Pretoria voor de Check-in aan boord van de
Shongololo Express. Vandaag brengen we een bezoek aan Pretoria & Soweto. In Pretoria,
de administratieve hoofdstad van Zuid-Afrika, bezoekt u o.a. The Union Buildings en het
Voortrekker monument. In Soweto bezoekt u de belangrijkste plaatsen met onder andere
de Hector Petersen Memorial, een symbool tegen de Apartheid. Terugkeer naar de trein,
die u naar Waterval Boven brengt.

Dag 4

Nelspruit - Malelane (o-a)

Vandaag is er een volledige dag met excursies gepland waarin de historiek van de goudmijnen en de prachtige natuur centraal staan. Bezoek aan o.a. Pilgrim’s Rest, Bourke’s Luck
Potholes en God’s Window. Om 17u keren we terug naar de trein en rijden we richting
Malelane.

Dag 5

Kruger National Park (o-a)

Dag 6

Maputo (o-a)

Volle dag bezoek aan het Kruger National Park, waar u geniet van een schitterende safari.
Een safari in een open jeep is optioneel. Rond 18u terugkeer naar de trein en rit naar
Mozambique. Overnachting aan boord.
Bezoek aan Maputo, de swingende hoofdstad van Mozambique. Maputo, de stad vol
contrasten met een mix aan culturen en bouwstijlen kent voornamelijk een rijk koloniaal
verleden. U ziet oude katholieke kerken, moskeeën, forten, Victoriaanse herenhuizen en
andere gebouwen uit vervlogen tijden. Bezoek aan één van de paradijselijke stranden in
de buurt. Rond 16u terugkeer naar de trein voor de Afternoon Tea. Vertrek richting Mpaka
in Swaziland. Grensoversteek. Overnachting aan boord.
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Vroeg vertrek voor een bezoek aan het Kapama wildreservaat, gevolgd door een bezoek
aan het Endangered Species Centre, waar aandacht wordt besteed aan het behoud van
bedreigde diersoorten. Terugkeer aan boord. Geniet van een heerlijke lunch terwijl de
trein naar Tzaneen spoort. Overnachting aan boord te Louis Trichardt.

o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Dag 11 Antelope Park - Bulawayo (o-a)

Volle dag bezoek aan het Matobo National Park. Hoogtepunten zijn onder andere de
begraafplaats van Cecil John Rhodes, die zijn naam gaf aan Rhodesië, het voormalige
Zimbabwe. Lunch. Bezoek aan één van de grotten van de Bushman. Terugkeer naar de
trein die verder spoort naar Dete.

Dag 13 Hwange National Park - Thompsons Junction (o-m-a)

Vroeg vertrek voor een volle dag safari door het Hwange National Park, bekend om zijn
vele leeuwen. Het park is ongeveer zo groot als België en is daarmee één van de grootste
parken van Afrika. Pick Nick lunch in het Nationaal Park. Rond 19u terugkeer naar de trein
en vertrek richting Thompson’s Junction voor de overnachting aan boord.

Dag 14 Victoria Falls (o)

Om 10.00 uur: aankomst in Victoria Falls Station. Wandeling naar het Victoria Falls Hotel.
Om 11.00 uur: wandeling door het stadje en bezoek aan de Victoria Falls, de breedste
waterval op aarde. Tot op 70 km afstand is de opstijgende damp te zien. Om 16.00 uur:
cruise op de Zambezi-rivier tijdens dewelke u kunt genieten van de zonsondergang (niet
mogelijk voor de treinrit in omgekeerde richting). Transfer naar het Victoria Falls Hotel
voor 1 overnachting.

Dag 15 Victoria Falls - Brussel (o)

Ontbijt. Vrije tijd tot aan de transfer naar de luchthaven en vlucht naar Europa met overstap(pen).

Dag 16 Brussel

Aankomst in Europa en vlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 6.890

INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
14, 28/04/2020 		
09, 23/06/2020 		
04/08/2020 		
15/09/2020 		
20/10/2020		
03/11/2020		
30/12/2020		
12/01/2021		
16/02/2021		
02/03/2021		
13, 27/04/2021		
08, 22/06/2021		
03/08/2021		
14/09/2021		
19/10/2021		
02/11/2021		

PRIJS
€ 6.890			
€ 6.890			
€ 6.890			
€ 6.890			
€ 6.890			
€ 6.890			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			
€ 7.590			

Reisroute
- Pretoria-Victoria Falls:
2020: 14/04, 09/06, 04/08, 20/10, 30/12.
2021: 16/02, 13/04, 08/06, 03/08, 19/10.
- Victoria Falls-Pretoria:
2020: 28/04, 23/06, 15/09, 03/11.
2021: 12/01, 02/03, 29/04, 22/06, 14/09, 02/11.
Supplementen per persoon
- 2-persoons Emerald coupé:
2020: € 1.270
2021: € 1.360
- Single supplement: afhankelijk van het aantal deelnemers waaruit
het reisgezelschap bestaat (1, 3, 5,...) berekent uw reisagent graag uw juiste prijs.
					
Inbegrepen
- Lijnvluchten met British Airways, Lufthansa, Qatar,... in economy klasse,
ruimbagage incl.
- 11 nachten aan boord van de Shongololo Express
in een 2-persoons Gold-couchette.
- 1 nacht Hotel Courtyard Pretoria in standaard dubbel/BB.
- 1 nacht Hotel Victoria Falls in standaard dubbel/BB.
- Transfers tussen de luchthaven, het hotel en de trein.
- Maaltijden zoals vermeld in het programma.
- Alle vermelde excursies met Engelstalige gidsen.
- Alle bezoeken zoals vermeld in het programma.
- Luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- Niet vermelde maaltijden en dranken.
- Optionele excursies, fooien en persoonlijke uitgaven.
- Visumkosten.
- Reisverzekeringen.
- Vaccinaties (niet verplicht).

The Shongololo Express
Aan boord van de Shongololo Express maakt u een memorabele treinreis doorheen Zuidelijk Afrika die u nog lang zal bijblijven. U laat het hectische leven even terzijde en reist
op een avontuurlijke maar comfortabele manier tussen Johannesburg en Victoria Falls. De Shongololo Express wordt op private basis uitgebaat en uitsluitend gebruikt voor
toeristische doeleinden. De trein rijdt voornamelijk ’s nachts zodat u de volgende morgen zonder veel tijdsverlies kunt genieten van uw volgende bestemming.
Slaapcoupés
De trein biedt plaats aan maximum 72 personen. Er zijn verschillende soorten slaapcoupés aan boord van de Shongololo Express, gaande van standaardaccommodatie met privé
sanitair tot ruime couchettes met een heuse zithoek. Zo zijn er 14 Emerald Class en 24 Gold Class couchettes.
Gold Class: 2-persoonscouchette (7,2 m²: 1,9 x 3,8 m) met twin bed (190 x 75 cm) of dubbel bed (190 x 190 cm), geplaatst in de rijrichting van de trein, airco, safe, ruime opbergmogelijkheden en privé sanitair: toilet, wastafel, haardroger en douche.
Emerald Class: ruime 2-persoonscouchette in dubbel of twin configuratie met airco, safe, haardroger, ruime opbergmogelijkheden, privé zithoek en privé sanitair: toilet, wastafel,
haardroger en douche.
- De Double couchettes (9,3 m²: 1,9 x 4,9 m) beschikken over een dubbel bed (190 x 150 cm) dat dwars op de rijrichting van de trein geplaatst is en hebben een zithoekje in het
slaapgedeelte.
- De Twin couchettes (10,6 m²: 1,9 x 5,6m) hebben 2 aparte bedden (190 x 75 cm) en een aparte zithoek die gescheiden is van het slaapgedeelte. Iedere couchette heeft een stopcontact op 220 V. Adapters worden voorzien.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Shongololo Express beschikt over 2 restauratierijtuigen met airco waar u kunt genieten van een uitgebreid ontbijt en een Afrikaans diner met een goed glas wijn. Er is eveneens een
Barwagon, een kleine Loungehoek voor de rokers en achteraan de trein kan je relaxen en van de voorbijglijdende landschappen genieten in de Observation Car met open balkon. Er
heerst een ontspannen sfeer aan boord. Een casual dresscode is meer dan OK. Een smoking of cocktailjurk is niet aan de orde.
IMAGINE MORE
Imagine presenteert u deze complete avontuurlijke treinreis met de Shongololo Express tussen Pretoria en Victoria Falls. Uiteraard zijn er ook varianten mogelijk op bovenvermelde
reis. Imagine helpt u graag met het samenstellen van een op maat gemaakte luxetreinreis met de Shongololo Express.
15-daagse treinreis: “Good Hope” tussen Pretoria en Kaapstad, vanaf € 6.200 (2020) en € 6.760 (2021).
12-daagse treinreis: “Dune Express” tussen Pretoria en Swakopmund, vanaf € 5.290 (2020) en € 6.010 (2021).
Meer info bij uw reisagent.

Emerald Double

Gold
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Dag 6

Machu Picchu - Cusco (o-m)

Dag 7

Cusco (o)

Dag 8

Cusco - Puno (o-m-a)

Dag 9

Puno - Saracocha-meer (o-m-a)

’s Ochtends brengt u een tweede bezoek aan Machu Picchu. Lunch in het hotel. Transfer
naar het station en treinrit met de Belmond Hiram Bingham naar Cusco. Transfer naar het
hotel Belmond Palacio Nazarenas. Installatie in een Junior Suite. Overnachting.
In de voormiddag bezoekt u het archeologisch park van Sacsayhuaman. ’s Namiddags
volgt een bezoek aan Cusco, één van de mooiste steden van Zuid-Amerika, gelegen
op 3400m hoogte. De koloniale gebouwen zijn herbouwd op de fundamenten en met
materialen van de oude Incapaleizen. Terugkeer naar het hotel voor de overnachting.

The Andean Explorer
15-daagse luxerondreis doorheen Peru met 2 unieke treintrajecten.

Transfer naar het station waar u aan boord gaat van de Belmond Andean Explorer.
Installatie in een twin couchette. Middagmaal aan boord. Bezoek aan het archeologisch
complex van Raqchi. Afternoon Tea aan boord. ‘s Avonds kunt u genieten van de zonsondergang aan La Ray, het hoogste punt (4.319 m) van de reis. Avondmaal en overnachting
aan boord te Puno.
Zonsopgang aan het Titicacameer en boottocht op het hoogst bevaarbare meer ter
wereld. U ontdekt er de Uros, een bevolkingsstam die leeft op drijvende rieten eilanden.
Uitleg over hun levenswijze en deze unieke bouwstijl. Verder naar het vaste eiland
Taquile waar nog ongeveer 2000 indianen leven. Demonstratie van traditionele dansen en
ambachtelijk handwerk. Lunch op het eiland. Terugkeer naar de trein en Afternoon Tea
aan boord. Vertrek richting Arequipa. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 10 Saracocha-meer - Colca Canyon (o)
Dag 1

Brussel - Amsterdam - Lima

KLM lijnvlucht naar Lima, met overstap. Transfer naar hotel Belmond Miraflores Park.
Installatie in een Junior Suite met City View. Vrij diner. Overnachting.

Zonsopgang aan het Saracocha-meer en bezoek aan de spectaculaire Sumbay grotten
met hun eeuwenoude grotschilderingen. Afstappen aan km-paal 93 en privétransfer naar
het Belmond Las Casitas del Colca hotel. Installatie in een Casita Garden View. Overnachting.

Dag 2

Lima (o)

Dag 11 Colca Canyon (o-m)

Dag 3

Lima - Cusco - Heilige Vallei - Urubamba (o)

‘s Ochtends bezoekt u het koloniale centrum van Lima met o.a. de kathedraal, het Santo
Domingo klooster en het prachtige herenhuis Casa de Aliaga. Vrije lunch en vrije namiddag of optionele excursie naar het Larco- museum. Vrij diner. Overnachting.
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Cusco. Transfer
naar hotel Belmond Rio Sagrado, gelegen in de Heilige vallei te Urubamba. Installatie in
een Deluxe Terrace room. Vrij diner. Overnachting.

Dag 4

Heilige Vallei (o-m)

Volle dag excursie: bezoek aan de duizend jaar oude koloniale zoutmijnen van Maras.
Verder naar Moray met zijn enorme cirkelvormige terrassen. Ze werden bestudeerd door
de Inca’s om de landbouwproductie van het rijk te verzekeren en kennen 20 verschillende microklimaten. Lunch onderweg in het Wayra-restaurant met paso paardenshow.
Bezoek aan Ollantaytambo, genoemd naar de gelijknamige Incakrijger en naar het fort
dat de weg naar Machu Picchu bewaakte. Het is de enige plaats waar de oorspronkelijke
stadsindeling van de Inca’s te zien is. Terugkeer naar het hotel. Vrij diner. Overnachting.

Dag 5

Urubamba - Aguas Calientes - Machu Picchu (o-m-a)

Transfer naar het station waar u aan boord gaat van de legendarische Belmond Hiram
Bingham. Brunch aan boord. Aankomst in Aguas Calientes en korte busrit naar de site van
Machu Picchu voor een bezoek aan deze mysterieuze Inca stad. Transfer naar de Belmond
Sanctuary Lodge, gelegen aan de ingang van de site. Installatie in een standaardkamer.
Avondmaal en overnachting.
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o= ontbijt m= middagmaal a= avondmaal

Vroeg vertrek naar het uitkijkpunt Cruz del Condor in de Colca Canyon, één van de
diepste ter wereld, voor het observeren van de condors. Bezoek aan de stadjes Maca en
Yanque met hun koloniale kerken. Buffet-lunch in een lokaal restaurant en vrije namiddag
om te relaxen aan het hotel.

Dag 12 Colca Canyon - Arequipa (o)

Vrije voormiddag en rit naar Arequipa, dwars door het reservaat waar de vicuña’s in alle
vrijheid leven in de hooglanden van de Andes. Overnachting in Casa Andina Premium
Arequipa 4*+ in een superior kamer.

Dag 13 Arequipa - Lima (o)

’s Ochtends brengt u een bezoek aan het historische centrum en het 16de-eeuwse kloostercomplex Santa Catalina. Vrije lunch. ’s Namiddags: binnenlandse vlucht naar Lima en
transfer naar hotel Belmond Miraflores Park. Installatie in een Junior Suite met City View.
Vrij diner en overnachting.

Dag 14 Lima - Amsterdam (o)

Ontbijt en check-out. Transfer naar de luchthaven voor de KLM lijnvlucht naar Brussel
(met overstap).

Dag 15 Amsterdam - Brussel

Aankomst in Amsterdam en aansluitende vlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 8.115

INDIVIDUEEL VERTREK

Andean Explorer

Hiram Bingham

Deze luxetrein brengt u doorheen de Peruviaanse hooglanden van Cusco tot in
Arequipa, de magische hoofdstad van het Incarijk. De exclusieve Andean Explorer
biedt plaats aan een select gezelschap van maximum 48 reizigers en rijdt enkel overdag, om zo de reizigers een comfortabele nachtrust te garanderen en niets te hoeven
missen van de panoramische uitzichten.

Uw Peruviaans avontuur wordt werkelijkheid aan boord van de prestigieuze Hiram
Bingham. Deze unieke trip maakt uw bezoek aan de adembenemende site van Machu
Picchu helemaal compleet. De trein beschikt over 84 plaatsen en 4 klassieke wagons
uit de jaren ’20, elk ingericht met donker houten meubilair. De luxueuze trein werd
vernoemd naar de ontdekkingsreiziger Hiram Bingham die de mythische site herontdekte. De Hiram Bingham brengt u in 3,5 uur tijd van Poroy, nabij Cusco tot aan
de toegangspoorten van de oude incastad. In het panoramarijtuig kunt u optimaal
genieten van adembenemende uitzichten terwijl u doorheen de heilige vallei van
de Inca’s spoort. Ervaar de Peruviaanse gastvrijheid wanneer de maître u aan boord
verwelkomt en u uitnodigt om te genieten van een fijnproeversbrunch en gastronomisch diner in het exclusief restaurant. De gerechten hebben een moderne touch en
worden bereid met authentieke ingrediënten uit de Peruviaanse keuken. In de bar
kunt u genieten van een streepje Peruviaanse-live muziek en een heerlijke cocktail of
een glaasje Pisco sour.

Prijs per persoon - Minimum 2 personen - Vertrek elke donderdag
VERTREK			
PRIJS
02/04/2020-25/06/2020		
€ 8.360			
02/07/2020-27/08/2020		
€ 8.850			
03/09/2020-03/12/2020		
€ 8.360			
10/12/2020-31/12/2020		
Prijs op aanvraag			
07/01/2021-25/03/2021		
€ 8.115			
					
Inbegrepen
- KLM-lijnvluchten van en naar Lima in economy klasse, ruimbagage incl.
- Binnenlandse vluchten met LATAM airlines in economy klasse, ruimbagage incl.
- 11 overnachtingen in meestal Belmond hotels zoals vermeld in het programma.
- 2 overnachtingen aan boord van de trein Belmond Andean Explorer
in een twin couchette.
- Engelstalige lokale privé-gids, behalve voor de treintrajecten.
- Engelstalige lokale gids per 14 passagiers op dag 8, 9 en 10.
- 2 x Treintraject met de Belmond Hiram Bingham Cusco-Machu Picchu-Cusco.
- 2 x 2u30. bezoek aan Machu Picchu met Engelstalige lokale gids per 14 passagiers.
- Alle vermelde bezoeken en transfers.
- Luchthaventaksen zoals gekend bij publicatie.
- Documentatiemap per kamer.
Niet inbegrepen
- Persoonlijk uitgaven, fooien, dranken en overige maaltijden.
- Annulatie- en/of bijstandsverzekering.

Slaapcoupés
U verblijft in één van de 24 comfortabele slaapcoupés met een stijlvolle, hedendaagse, Peruviaanse inrichting. Aan boord vertoeft u in alle luxe in één van de 4 verschillende types slaap couchettes. De Andean Explorer beschikt over 2 Deluxe suites, 6 Junior
suites en 16 Standaard suites met 1 dubbel of 2 enkele bedden. Elke suite is uitgerust
met een privébadkamer (douche en toilet), kleerkast, airco, stopcontact (220V) en koffieen theefaciliteiten.
Restaurant, Bar & Dresscode
De Andean Explorer beschikt over prachtig gedecoreerde rijtuigen met warme kleuren
en rijke accenten. Het is heerlijk tafelen in de twee restauratierijtuigen waar verfijnde gerechten met streek-en seizoensgebonden producten geserveerd worden. In de Lounge
met bar kan u volledig tot rust komen met een boek of goed glas wijn. Terwijl de Peruviaanse landschappen voorbij glijden kunt u in de halfopen observatieruimte met bar
ervaringen uitwisselen, genieten van een heerlijk glas Pisco Sour en passend entertainment. Herbron en kom optimaal tot rust na een dag vol indrukken in de spa, gevestigd
in het Picaflor rijtuig. Medische assistentie is aanwezig aan boord. Avondkleding is niet
verplicht. Overdag is informele, ongedwongen, elegante kledij aan te raden.

IMAGINE MORE
- Deze rondreis is een voorbeeld van wat mogelijk is.
Uiteraard kunnen wij dit programma aanpassen aan uw wensen.
Meer info bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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TREININFO INDIA
India is ongetwijfeld één van meest gekende “treinlanden” ter wereld. Het
spoornetwerk telt zo’n kleine 65.000 km aan rails en meer dan 7.150 stations
waar dagelijks zo’n 13 miljoen reizigers gebruik van maken. Naast de trein als
dagelijks vervoermiddel heeft India ook enkele iconische luxetreinen die gefortuneerde reizigers van over de hele wereld kennis laten maken met de mooiste
plekjes van India en waar je als reiziger verwend wordt als een ware maharadja.

MAHARADJA EXPRESS

DECCAN ODYSSEY

Zo hebben we bijvoorbeeld de legendarische “Palace on Wheels”, Maharadja
Express, Deccan Odyssey, Golden Chariot,...

PALACE ON WHEELS

De Maharadja Express is ongetwijfeld de meest exclusieve luxetrein van India.
U maakt een onvergetelijke reis door het prachtige Indische Rajasthan en geniet van de vijfsterren accommodatie van uw rijdend hotel. De trein beschikt
over een speciale ophanging zodat u als het ware over de sporen zweeft.
U rijdt meestal s’ nachts zodat u overdag voldoende tijd hebt om uw nieuwe
bestemming te ontdekken.
De slaapvertrekken zijn gelegen in één van de 23 luxueus gedecoreerde slaapcoupés. Er is keuze uit 4 verschillende categorieën: Deluxe, Junior Suite, Suite
en Presidential Suite. De coupés zijn rijkelijk gedecoreerd in klassieke stijl en
beschikken over het modernste reiscomfort: privé sanitair, flatscreen-tv, DVD,
individueel regelbare airco, telefoon, WiFi, elektronische safe,... zodat u door
India kan reizen als een moderne Maharadja.
De Maharaja’s Express beschikt over 2 restauratierijtuigen. Een team van professionele topchefs gebruikt verse, lokale producten voor de bereiding van de
gastronomische en fusiongerechten die begeleid worden door topwijnen. Er
bevinden zich 1 barwagon en één observatierijtuig met bar aan boord. Deze
lenen zich uitermate om ontspannen na te keuvelen met uw medereizigers of
te genieten van de prachtige panoramazichten.
De Palace On Wheels is een luxetrein die u doorheen Noord-India voert en laat
kennismaken met de pracht en praal van het land van de Maharadja’s, terwijl
u geniet van de luxe, onberispelijke service en hoogstaande gastronomie aan
boord.
De “Palace on Wheels” bestaat uit 14 luxe rijtuigen met airconditioning en
voorzien van alle comfort voor een optimaal reisplezier. Elk rijtuig heeft 3 twin
deluxe coupés met minibar, een lounge om te relaxen, muziek, intercom,
afzonderlijk toilet en douche met koud en warm water. Het meubilair met
ingelegde motieven werd speciaal ontworpen voor de Palace on Wheels. Dik,
kamerbreed tapijt en een butler-service per wagon bezorgen u een behaaglijk
gevoel. De trein heeft twee restaurants in Rajasthani design, waar de meest
heerlijke Westerse, Chinese, Indische of Rajasthani gerechten worden geserveerd. De uitgelezen plaats om na uw bezoeken te relaxen met een drankje en
te genieten van de voorbijglijdende landschappen is in één van de 2 loungebars van de restaurants.
Aan boord van de Palace On Wheels kan je niet enkel genieten van prachtige
uitzichten en uitmuntende service, maar je kan je ook heerlijk laten verwennen
in de behandelingsruimte met spa-faciliteiten.
28

GOLDEN CHARIOT

De Golden Chariot is een luxetrein die u van Bangalore naar Goa voert en u
laat kennismaken met de schatten van Zuid India. De trein telt 43 slaapcoupés,
allen uitgerust met een LCD TV met DVD, airco, WiFi en privé badkamer. Verder
zijn er 2 restaurants, een lounge bar, fitness, wellness spa, business centre,...

De Deccan Odyssey is een luxetrein die ook wel de blauwe limousine van het
spoor wordt genoemd. Het is één van de meest luxueuze treinen van India en
brengt u in alle comfort van het ene naar het andere hoogtepunt doorheen
Maharashtra terwijl u geniet van de onberispelijke service en hoogstaande
gastronomie aan boord.
De trein telt 10 slaaprijtuigen met elk 4 Deluxe couchettes en 2 slaaprijtuigen
met elk 2 Presidential Suites. Er is per wagon een kleine lounge waar uw steward u voorziet van een drankje of verfrissing als u de trein betreedt. De Deluxe
couchettes in twin of double configuratie hebben een eigen badkamer met
douche, lavabo en toilet, individueel regelbare airco, safe, telefoon en TV met
DVD. De Presidential Suites hebben bovendien een aparte zithoek met tafel,
stoel en comfortabele zitbank die eventueel kan worden omgevormd tot extra
bed. Er is gratis WiFi aan boord in alle rijtuigen.
De Deccan Odyssey beschikt over 2 restauratierijtuigen, die smaakvol gedecoreerd zijn en waar topchefs van de Taj-hotelketen het beste van de Indische
keuken, afgewisseld met continentale en Chinese gerechten presenteren. Het
Bar & Lounge rijtuig is de ideale plaats om met een goed glas te genieten van
de prachtige landschappen die u doorkruist.
Aan boord van de Deccan Odyssey is een aparte wagon uitgerust als spa met
massage- ruimte, sauna, ruimte voor schoonheidsbehandelingen en compacte fitness. Een andere wagon is volledig uitgerust als conferentieruimte.

Imagine Travel kan voor u één van deze treinreizen op maat uitwerken.
Naast de vluchten en de treinreizen programmeren we indien gewenst
ook een zorgvuldig uitgekozen 5*-luxehotel en privé transfers en gidsen
om uw reis te vervolledigen.
Meer info over uw Indisch treinavontuur bij uw reisagent.

Amadeus
Discovery
Complete 8-daagse Donaucruise
van Wenen tot Belgrado.

Dag 1

Brussel - Wenen

Lijnvlucht naar Wenen. Transfer naar de haven en inscheping aan boord van de luxueuze Amadeus Elegant. Welkomstcocktail en diner. Afvaart naar Wenen. Overnachting aan
boord.

Praktisch

vanaf € 1.560

GEGARANDEERD INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

Dag 2

Ontbijt. Geleid bezoek aan de hoofdstad: u ontdekt onder andere de Ring, de Opera, de
Hofburg, de kathedraal en de gezellige steegjes van de binnenstad. Middagmaal aan
boord. Vrije tijd of optionele excursie naar Schönbrunn of het Belvedère. Diner aan boord.
Optioneel klassiek concert.

Wenen

VERTREK
03/04/2020
10/04/2020
17/04/2020
27/04/2020

Dag 3

Bratislava

Dag 4

Boedapest

Supplementen per persoon
Dubbele kajuit bovendek: € 300
Dubbele kajuit panoramadek: € 410
Deluxe Suite panoramadek: € 710
Dubbele kajuit voor alleengebruik hoofddek: € 780
Dubbele kajuit voor alleengebruik bovendek: € 1.380
Dubbele kajuit voor alleengebruik panoramadek: € 1.600
Deluxe Suite voor alleengebruik panoramadek: € 2.200

Aankomt te Bratislava in de ochtend. Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht
voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Slowaakse hoofdstad,
zoals de historische autovrije binnenstad met de Domkerk en het Bisschoppelijk paleis.
Middagmaal aan boord. Afvaart naar Boedapest. Diner aan boord. Aankomst te Boedapest.
Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de 2 stadshelften Buda en Pest: de opera, het Heldenplein, het
parlement en het vissersbastion,... Middagmaal aan boord. Vrije namiddag of optionele
excursie: “Parels van Boedapest”. Diner en overnachting aan boord.

Dag 5

Apatin - Sombor

Ontbijt. Aankomst in het Servische Apatin. Transfer naar Sombor voor een bezoek aan
de groene stad met o.a. de oude prefectuur, het stadhuis,... Middagmaal aan boord. Vaart
richting Vukovar. Diner aan boord.

Dag 6

Vukovar

Dag 7

Novi Sad - Belgrado

Ontbijt. Aankomst in Vukovar. Vrije tijd of optionele excursie “Gezichten van Slavonië”.
Diner aan boord. Afvaart naar Novi Sad.
Ontbijt. Aankomst in Novi Sad, de bakermat van de Servische cultuur. Bezoek aan het
stadscentrum, het imkermuseum en de aangrenzende wijngaarden. Middagmaal
op het wijnlandgoed. ’s Namiddags bezoek aan Belgrado, met o.a. aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Servische hoofdstad zoals de
Kalemegdan-burcht en de historische binnenstad. Terugkeer aan boord.

Dag 8

Belgrado - Brussel

Ontbijt aan boord. Ontscheping en transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar
Brussel.

TAAL
N/F
F
N/F
F

PRIJS
€ 1.660			
€ 1.560			
€ 1.660			
€ 1.560			

Vaarschema
- Wenen-Belgrado: 03, 17/04/2020.
- Belgrado-Wenen: 10, 27/04/2020.
Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
door onverwachte omstandigheden.
Inbegrepen
- Vluchten met Brussels Airlines/Austrian/Lufthansa in economy klasse,
ruimbagage incl.
7 nachten in een dubbele kajuit op het hoofddek aan boord
van de MS Amadeus Elegant.
- Transfers tussen de luchthavens en het schip.
- Volpension, inclusief mineraalwater en koffie of thee bij de maaltijden aan boord.
- Geleid bezoek aan Wenen, Bratislava, Boedapest, Sombor, Vukovar, Novi Sad
en Belgrado.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Tweetalige (N/F) cruisedirecteur en Franstalige of Nederlandstalige
gidsen/begeleiders.
- Kruierservice aan boord.
- BTW, luchthaventaksen, havengelden en fuel.
Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel: ± € 40-50 per persoon.
- Fooien voor de gidsen, chauffeurs,...: volgens eigen tevredenheid.
- Reisverzekeringen.
- Facultatieve excursie: op voorhand te reserveren en te betalen:
vanuit Boedapest: Parels van Boedapest: € 55.
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Amadeus Prestige
Unieke 12-daagse luxueuze Donaucruise van München naar Boekarest in volpension.
Dag 1

Brussel - München - Passau

Lufthansa-lijnvlucht naar München. Geleid bezoek aan de Beierse hoofdstad München.
Transfer naar Passau en inscheping aan boord van de luxueuze Amadeus Elegant. Welkomstcocktail en diner. Afvaart naar Linz. Overnachting aan boord.

Dag 2

Linz

Aankomst te Linz. Ontbijt en middagmaal aan boord. Vrije tijd voor een individueel bezoek aan Linz of voor één van de optionele excursies: Linz, Salzburg of Cesky Krumlov.
Diner aan boord. Afvaart naar Melk.

Dag 7

Mohacs - Vukovar

Dag 8

Belgrado

De “Iron Gate”

Ontbijt. Aankomst te Mohacs. Vrije tijd aan boord of deelname aan de optionele excursie
“Gezichten van Slavonië”. Het schip vaart ondertussen verder richting Vukovar. Diner aan
boord. Afvaart richting Belgrado.

Dag 3

Aankomst te Melk. Ontbijt. Optioneel bezoek aan de beroemde Benedictijnenabdij
van Melk en aan Dürnstein. Middagmaal aan boord. Vaart door de schilderachtige
Wachaustreek. Diner aan boord. Aankomst te Wenen.

Melk

Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Servische hoofdstad, zoals o.a. de Kalemegdan-burcht en de
historische binnenstad. Middagmaal aan boord. ’s Namiddags: deelname aan één van
de optionele excursies: Novi Sad of het koninklijk paleis van Belgrado. Diner aan boord.
Optionele deelname aan de folklore-avond. Afvaart om 23.00 uur.

Dag 4

Wenen

Dag 9

Ontbijt. Geleid bezoek aan de hoofdstad met onder andere de Ring, de Opera, de Hofburg, de kathedraal en de gezellige steegjes van de binnenstad. Middagmaal aan boord.
Vrije tijd of optionele excursie naar Schönbrunn of het Belvedère. Diner aan boord. Optioneel klassiek concert. Afvaart richting Bratislava.

Dag 5

Bratislava

Aankomt te Bratislava in de ochtend. Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht
voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Slowaakse hoofdstad,
zoals de historische autovrije binnenstad met de Domkerk en het Bisschoppelijk paleis.
Optioneel bezoek aan het kasteel van Devin. Afvaart naar Boedapest. Middagmaal en
diner aan boord. Aankomst te Boedapest.

Dag 6

Boedapest

Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de 2 stadshelften Buda en Pest: de opera, het Heldenplein, het
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parlement en het vissersbastion,... Middagmaal aan boord. Vrije namiddag of optionele
excursie: “Parels van Boedapest”. Afvaart naar Mohacs. Diner en overnachting aan boord.

Ontbijt. Vaart doorheen het spectaculairste deel van de cruise, waar de Donau de
Karpaten doorklieft en zo steile rotswanden nalaat. Middagmaal en diner aan boord.

Dag 10 Orjahovo

Ontbijt. Aankomst in het Bulgaarse haventje van Orjahovo. Vrije tijd of optionele excursie
naar Sofia. Middagmaal en diner aan boord. Afvaart naar Rousse.

Dag 11 Rousse

Ontbijt. Vrije tijd in de havenstad Rousse of optionele excursie naar Veliko Tarnovo.
Captain’s Diner. Afvaart naar Giurgiu om 23.00 uur.

Dag 12 Giurgiu - Boekarest - Brussel

Aankomst te Giurgiu. Ontbijt aan boord. Ontscheping en vertrek per bus naar Boekarest.
Geleid bezoek aan de Roemeense hoofdstad. Vrij middagmaal. Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 2.540

GEGARANDEERD INDIVIDUEEL VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

AFREISDATUM
TAAL
PRIJS P.P.
02/05/2020
F
€ 2.720			
13/05/2020
F
€ 2.850			
15, 26/06/2020
F
€ 2.850			
07/07/2020
F
€ 2.720			
18/07/2020
F
€ 2.540			
29/07/2020
N
€ 2.540			
09/08/2020
F
€ 2.540			
20/08/2020
N
€ 2.540			
31/08/2020
F
€ 2.540			
25/09/2020
F
€ 2.850			
06/10/2020
F
€ 2.720			
				
Supplementen per persoon
Dubbele kajuit bovendek: € 315
Dubbele kajuit panoramadek: € 425
Deluxe Suite panoramadek: € 780
Dubbele kajuit voor alleengebruik hoofddek: € 2.060
Dubbele kajuit voor alleengebruik bovendek: € 2.685
Dubbele kajuit voor alleengebruik panoramadek: € 2.895
Deluxe Suite voor alleengebruik panoramadek: € 3.250
Vaarschema
- München-Boekarest: 02/05, 15/06, 07,29/07, 20/08, 25/09/2020.
- Boekarest-München: 13/05, 26/06, 18/07, 09,31/08, 06/10/2020.
Opmerkingen
- In de vaarrichting Boekarest-München wordt de optionele folklore-avond
niet aangeboden.
Inbegrepen
- Vluchten met Lufthansa in economy klasse, ruimbagage incl.
11 nachten in een dubbele kajuit op het hoofddek aan boord
van de Amadeus Elegant.
- Transfers tussen de luchthavens en het schip.
- Volpension, inclusief mineraalwater en thee of koffie bij de maaltijden aan boord.
- Geleid bezoek aan München, Wenen, Boedapest, Belgrado, Bratislava en Boekarest.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Tweetalige (N/F) cruisedirecteur en Franstalige of Nederlandstalige gidsen/
begeleiders.
- Kruierservice aan boord.
- BTW, luchthaventaksen, havengelden en fuel.
Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel: ± € 60-80 per persoon.
- Fooien voor de gidsen, chauffeurs,....: volgens eigen tevredenheid.
- Reisverzekeringen.
- Facultatieve excursies: op voorhand te reserveren en te betalen:
Vanuit Linz: halve dag stadsbezoek: € 20, dagexcursie Cesky Krumlov: € 95,
dagexcursie Salzburg: € 95.
Vanuit Boedapest: Parels van Boedapest: € 55.
Overige facultatieve excursies: ter plaatse te reserveren en te betalen.

Amadeus Elegant
Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht, de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van de Donaustreek aan boord van één van de recente Amadeus-schepen:
MS Amadeus Elegant. Naast de cultuurmetropolen zoals Wenen, Boedapest en Bratislava zullen ook de prachtige landschappen van de Wachaustreek die u doorkruist uw hart
veroveren. Ontdek de parels van de Donau tijdens deze stijlvolle luxecruise.
Het schip
De Amadeus Elegant is een recent gebouwd schip met alle modern comfort naar westerse normen. Naast de kajuiten, het restaurant en de 2 bars, beschikt het schip ook over een
kapsalon (betalend), massagesalon (betalend), fitnessruimte (gratis), Amadeus Club met internettoegang en een polyvalent zonnedek met golf, schaak- en shufflebord, ligstoelen en
Lido bar met zonnewering.
De dekken en kajuiten
Het schip heeft een capaciteit van 148 personen en telt 3 passagiersdekken en een zonnedek. Alle buitenkajuiten hebben een oppervlakte van minstens 15 m² en zijn uitgerust met
een dubbel/twin bed, een zithoekje en een eigen badkamer met douche, wastafel en toilet, individuele klimaatregeling, safe en satelliet-tv. De kajuiten op het hoofddek hebben een
gesloten venster. De kajuiten op het boven- en panoramadek beschikken over een Frans balkon. Op het panoramadek zijn tevens enkele ruime suites (22 m²) met zithoek en minibar
aanwezig.
Restauratie en Bars
Er is een panoramarestaurant aan boord op het bovendek van waaruit u, terwijl u van de lokale of internationale gerechten proeft, van de panoramische zichten kan genieten. Ook in
de Panoramabar op het bovendek kan u zich heerlijk ontspannen, iets bijleren over de streekgeschiedenis of genieten van de prachtige regio die u doorkruist.
Technische gegevens
Bouwjaar: 2010 • lengte: 110 m • breedte: 11,4 m • snelheid: 25 km/u • Voltage 220 V • maximum aantal passagiers: 148 • passagiersdekken: 3 • 1 panoramarestaurant & Bar • Lido Bar •
polyvalent zonnedek.

Opmerkingen
- Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
door onverwachte omstandigheden.

www.imaginetravel.be
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Overnachting.

Douro Discovery

8-daagse natuur- en cultuurcruise in Noord Portugal aan boord van de 5*-luxe riviercruiser Queen Isabel.
Dag 1

Brussel - Porto

Rechtstreekse lijnvlucht naar Porto. Transfer naar de haven. Ontvangst en installatie in uw
kajuit. Welkomstcocktail, diner en overnachting aan boord.

Dag 2

Regua - Lamego - Pinhão

Afvaart naar Regua. Vaart door de Dourovallei. Lunch aan boord. Aankomst te Regua.
Excursie per autocar naar Lamego, een klein stadje aan de Douro met een rijke geschiedenis. Bezoek aan de gotische kathedraal. Vrije tijd voor een wandeling door de smalle
straatjes met toffe winkeltjes en terrasjes of voor een bezoek aan het Museum van
Lamego. ’s Avonds dineert u in een typisch Portugees landgoed. Het schip is ondertussen
aangekomen te Pinhão. Overnachting.

Dag 3

Pinhão - Vega Terrón

Halve dag vaart door de Dourovallei richting Castelo Rodrigo. Lunch aan boord. ’s Namiddags staat een excursie naar Figuera de Castelo Rodrigo op het programma. Het
middeleeuwse dorpje met talrijke kerkjes, smalle steegjes en een burchtruïne ligt op
670 m boven de zeespiegel, vanwaar u een prachtig panoramazicht hebt. Terugkeer aan
boord. Captain’s diner en overnachting.

Dag 4

Vega Terrón - Salamanca - Barca d ’Alva

Vandaag staat een bezoek aan de stad Salamanca op het programma. Salamanca is gelegen in de Spaanse provincie Castilla y León, een geliefd oord voor vooraanstaanden en
beroemd voor zijn middeleeuws karakter. Geleid bezoek aan het historisch centrum van
de stad. Middagmaal in een typisch Spaans restaurant. Vrije namiddag te Salamanca. Het
schip is ondertussen aangekomen in Barca d ’Alva, waar u wordt verwacht voor het diner.
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Dag 5

Barca d ’Alva - Régua

Dag 6

Régua - Porto

Dag 7

Guimarães - Braga

Dag 8

Porto - Brussel

Halve dag vaart door de prachtige Dourovallei. Lunch aan boord. ’s Namiddags uitstap
naar een typisch Portugees landgoed (Quinta), waar u kunt genieten van een glaasje
portwijn en een prachtig zicht op de Dourovallei. Verder is er een bezoek gepland aan
het Mateus-paleis, één van de mooiste Portugese landhuizen, met prachtige tuinen en
wijngaarden. Terugkeer aan boord te Regua. Diner en overnachting aan boord.
Vaart richting Porto. Vanop het zonnedek kunt u genieten van het spectaculaire wijngebied met prachtige wijnterrassen dat u doorkruist en dat tevens opgenomen is op
de Unesco werelderfgoedlijst. Lunch aan boord. ’s Namiddags brengt u een bezoek aan
Porto, de stad van de portwijn. Bezoek aan het historisch centrum van de stad en aan de
kathedraal. Bezoek aan een portwijnkelder (incl. degustatie). ’s Avonds diner en folkloreshow aan boord. Overnachting.
Uitstap per autocar naar de voormalige Portugese hoofdstad Guimarães, een aangename
middeleeuwse stad met goed behouden burcht en paleis. Lunch ter plaatse. ’s Namiddags bezoek aan Braga, één van de belangrijkste religieuze centra van het land. Diner,
fado-avond en overnachting aan boord.
Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 1.690

GEGARANDEERD VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

PERIODE VERTREK 		
2		
05,12/04/2020		
2		
19,26/04/2020		
3		
10/05/2020		
3		
24,31/05/2020		
3		
07,14/06/2020		
3		
21/06/2020		
3		
28/06/2020		
1		
05/07/2020		
1		
12,19,26/07/2020		
1		
02,09,16,23/08/2020
2		
30/08/2020		
3		
06,13,20/09/2020		
3		
27/09/2020		
3		
18/10/2020		
2		
25/10/2020		
2		
01/11/2020		
2		
08/11/2020		
N: gegarandeerd met Nederlandstalige gidsen.
F: gegarandeerd met Franstalige gidsen.

TAAL
F
N+F
N+F
F
F
N
N+F
F
N+F
N+F
F
F
N
F
F
F
N+F

PRIJS
€ 1.820		
€ 1.820		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 1.690		
€ 1.690		
€ 1.690		
€ 1.820		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 2.225		
€ 1.820		
€ 1.820		
€ 1.820		

Supplementen per persoon in periode
1
2
3
Standaardkajuit - hoofddek midden:
€ 200
€ 215
€ 40
Deluxekajuit - bovendek:
€ 450
€ 480
€ 320
Deluxekajuit met balkon - panoramadek:
€ 700
€ 730
€ 570
Suite - panoramadek achter:
€ 1.300
€ 1.330
€ 1.105
Dubbelkajuiten voor alleengebruik: prijs op aanvraag volgens beschikbaarheid.
Inbegrepen
- Rechtstreekse lijnluchten van en naar Porto in economy klasse, ruimbagage incl.
7 nachten in een standaardkajuit op het hoofddek achteraan aan boord
van de MS Queen Isabel*****.
- Programma op basis van vol pension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 8).
- Dranken bij de maaltijden aan boord: water, wijn, bier, soft drinks en koffie of thee.
- Dranken bij de maaltijden tijdens de excursies: water, wijn, soft drinks en koffie
of thee.
- Gratis koffie en thee 24/24u en gratis toegang tot de fitness.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven in het programma.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Alle vermelde excursies met Nederlands- of Franstalige gids/begeleider
(zie prijzentabel).
- Tweetalige (N+F) cruisedirecteur aan boord.
- Captain’s Diner en welkomstcocktail.
- BTW, haven- en luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor het boordpersoneel: (± € 7 p.p.p.d.).
- Gebruikelijke fooien voor gidsen en chauffeurs: naar eigen appreciatie.
- Reisverzekeringen.

MS Queen Isabel

HHHHH

Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht, de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van het Noord-Portugese volk aan boord van de luxueuze riviercruiser MS Queen
Isabel*****. Naast de Portugese parels zoals Vila Real en Pinhão staan ook de cultuurmetropolen Porto en het Spaanse Salamanca op het programma. Ontdek de geheimen van
de Douro in alle comfort.
Het schip
De MS Queen Isabel is één van de meest luxueuze riviercruisers op de Douro, voorzien van alle modern comfort volgens westerse normen. Naast de luchtige, modern ingerichte
kajuiten, het restaurant en de bar, beschikt het schip ook over een lift, souvenirwinkeltje, fitness (gratis), massagesalon (betalend) en zonnedek met zwembad met tegenstroom en
ligstoelen.
De kajuiten
Het schip heeft een capaciteit van 118 personen en telt 3 passagiersdekken. Alle 29 kajuiten hebben zicht naar buiten en beschikken over een gesloten raam, schuifraam of schuifraam
met balkon, naargelang het gekozen dek. De kajuiten hebben een oppervlakte van ± 15 tot 30 m² en zijn uitgerust met 2 aparte, naast elkaar geplaatste bedden, die als dubbel of twin
gebruikt kunnen worden. Alle kajuiten beschikken over een eigen badkamer met wastafel, toilet, haardroger en douche, individuele klimaatregeling, safe en satelliet-tv. WiFi aan boord.
Hoofddek: 13 standaardkajuiten (15m²) met een hoog geplaatst, gesloten venster.
Bovendek: 23 Deluxekajuiten (15m²) met schuifraam.
Panoramadek: 18 Deluxekajuiten (20m²) met schijfraam en klein balkon en 2 Suites (30m²) die achteraan gelegen zijn en bovendien beschikken over een klein salon.
Restauratie en Bars
Er is een panoramarestaurant aan boord van waaruit u, terwijl u van de lokale of internationale gerechten proeft, van de panoramische zichten kan genieten. De maaltijden worden in
één zitting opgediend en u houdt dezelfde tafel die u bij inscheping kiest gedurende de hele cruise. Ook vanuit de Panorama Lounge & Bar hebt u een panoramisch zicht en kan u zich
heerlijk ontspannen, iets bijleren over de streekgeschiedenis of genieten van de prachtige wijnterrassen en de streek die u doorkruist.
De dekken
Het schip is verdeeld in 4 dekken. Op het hoofddek zijn de standaardkajuiten, de fitness en het massagesalon gelegen. Het bovendek is het dek waar u het schip betreedt en waar de
receptie, het restaurant en de Deluxekajuiten gelegen zijn. Op het panoramadek bevinden zich de Deluxekajuiten en de Suites, alsook de Panorama Lounge & Bar. Het zonnedek is
zeer ruim en voorzien van een zwembad met tegenstroom met ligstoelen, zodat u rustig van het panoramazicht kunt genieten. Een lift verbindt het hoofd-, boven- en panoramadek.
Technische gegevens
Bouwjaar: 2013 • lengte: 79 m • breedte: 11,4 m • diepgang: 1.45 m • Voltage 220 V • maximum aantal passagiers: 118 • aantal bemanningsleden: 33 • passagiersdekken: 3 • 1 restaurant
• 1 Lounge & Bar • zonnedek met zwembad • lift • fitness • massagesalon.

IMAGINE MORE
- Imagine biedt u de mogelijkheid om deze reis te vervolledigen met een verblijf
in Porto of Lissabon. Wij helpen u graag met het samenstellen van uw droomreis.
Meer info bij uw reisagent.

www.imaginetravel.be
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Kandinsky

Culturele 11-daagse riviercruise tussen Moskou en St.-Petersburg met Franstalige gidsen.
Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou

Dag 3

Moskou

Uglich

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht of Lufthansa lijnvlucht met overstap naar
Moskou. Transfer naar de haven. Ceremoniële ontvangst. Installatie in uw kajuit. Diner en
overnachting aan boord.

Dag 7

Mandroga

Dag 8

St.-Petersburg

Ontbijt. Bezoek aan het Kremlin. Binnen de versterkte stadsburcht liggen enkele paleizen,
kathedralen en de beroemde Tsarinaklok (interieurbezoek aan één van de kathedralen).
Facultatief bezoek aan het Wapenpaleis. Lunch aan boord. Vrije namiddag. Afvaart richting Uglich. Welkomstcocktail en presentatie van de crew. Diner en overnachting aan
boord.

Ontbijt. Aankomst te St.-Petersburg. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele
van de belangrijkste bezienswaardigheden van de voormalige Russische hoofdstad, zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit, de Nikolaas der Zeeliedenkerk,...
Bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het centrum van
de stad. Hier liggen de Romanov-tsaren begraven en onder de vergulde spitstoren schuilt
een Vlaamse beiaard. Lunch in de stad. Vrije namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Dag 4

Dag 9

St.-Petersburg

Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals: de Ring van Moskou, het Bolshoi-theater en de Lomonosov-universiteit. Bezoek aan het 16de-eeuwse Novodievitchi
klooster of aan het bijhorende kerkhof. Lunch in de stad. Vrije namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Ontbijt en lunch aan boord. Aankomst te Uglich in de vroege namiddag. Wandeling
doorheen Uglich, één van de mooiste steden van het oude Rusland, gesticht in 1148.
Binnen de wallen van het Kremlin staan onder andere de kathedraal van de Gedaanteverwisseling en de kerk van de Heilige Dimitri. Afvaart richting Goritsy. Diner en overnachting aan boord.

Dag 5

Goritsy

Ontbijt. Rit door het prachtige platteland van Goritsy naar het Kirilo Belozerski-klooster,
één van de belangrijkste getuige van de religieuze bouwkunst uit de 15de eeuw. Lunch
aan boord. Afvaart naar de grote meren van Karelië. Diner en overnachting aan boord.

Dag 6

Kizhi

Ontbijt en lunch aan boord. Vaart op het Witte Meer en oversteek van het Onegameer.
Aankomst te Kizhi, de parel van Karelië. Bezoek aan het schiereiland Kizhi, vandaag omgetoverd tot openluchtmuseum met houten gebouwen, waaronder één van de meest
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opmerkelijke van Rusland: de Kerk van de Gedaanteverwisseling van de Heilige Verlosser,
met zijn 22 houten koepels. Wandeling doorheen het etnografisch openluchtmuseum.
Afvaart richting Mandroga. Diner en overnachting aan boord.
Ontbijt. Vaart op de Svir, de rivier die het Onegameer met het Ladogameer verbindt en
een prachtig landschap doorkruist. Halte te Mandroga, een klein Russisch dorpje waar u
kennis kunt maken met het artisanale leven van de lokale bevolking. Wandeling door het
dorpje en de prachtige natuur. Middagmaal aan de oever (indien het weer het toelaat).
Afvaart richting St.-Petersburg. Captain’s Diner en overnachting aan boord.

Ontbijt. Bezoek aan het Hermitagemuseum, één van de meest prestigieuze musea ter
wereld. Zowel het prachtig gedecoreerde Winterpaleis met ontelbare antieke meubels
als de collectie Europese schilderkunst zijn van onschatbare waarde en zijn een must
voor iedere kunst- en cultuurliefhebber. Lunch in de stad. Facultatief bezoek aan het
Catharinapaleis. Diner en overnachting aan boord.

Dag 10 St.-Petersburg

Ontbijt. Bezoek aan Peterhof, ook Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd.
De zomerresidentie van Peter de Grote is gelegen aan de Finse Golf in een prachtig
omgeving. Wandeling door de Franse tuinen met honderden fonteinen en de vergulde
cascade en bezoek aan het Grote Paleis. Lunch in de stad. Vrije namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Dag 11 St.-Petersburg - Brussel

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 2.270

GEGARANDEERD VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen
PERIODE
		
3		
3 		
3 		
3 		
3 		
2 		
2 		
1 		
1 		
1 		
1 		
2 		

VERTREKDATA		
MS KANDINSKY MS BOUNINE
15/05/2020
17/05/2020
25/05/2020
27/05/2020
04/06/2020
06/06/2020
14/06/2020
16/06/2020
24/06/2020
26/06/2020
04/07/2020
06/07/2020
14/07/2020
16/07/2020
24/07/2020
26/07/2020
03/08/2020
05/08/2020
13/08/2020
15/08/2020
23/08/2020
25/08/2020
02/09/2020
04/09/2020

PRIJS
€ 2.530		
€ 2.530		
€ 2.530		
€ 2.530		
€ 2.530		
€ 2.390		
€ 2.390		
€ 2.270		
€ 2.270		
€ 2.270		
€ 2.270		
€ 2.390		

Vaarschema
- Moskou-St.-Petersburg: 15,17/05, 04,06,24,26/06, 14,16/07, 03,05,23,25/08/2020.
- St.-Petersburg-Moskou: 25,27/05, 14,16/06, 04,06,24,26/07, 13,15/08, 02,04/09/2020.
Supplementen per persoon in periode
cat. B1: comfort twin-kajuit - bovendek:
cat. A2: Junior Suite - bovendek:
cat. A1: Junior Suite - sloependek:
cat. L: Suite - sloependek (enkel MS Bounine)
cat. C: Single kajuit boven- of sloependek:

1
€ 125
€ 470
€ 670
€ 1.220
€ 410

2
€ 125
€ 490
€ 690
€ 1.220
€ 430

3
€ 155
€ 520
€ 720
€ 1.220
€ 430

Inbegrepen
- Brussels Airlines en/of Lufthansa lijnvluchten in economy klasse, ruimbagage incl.
10 nachten in een comfort twin-kajuit hoofddek (cat. B2) aan boord
van de MS Kandinsky of MS Bounine.
- Programma op basis van vol pension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 11).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven.
- Water, koffie of thee bij alle maaltijden aan boord.
- 1 glas wijn bij de diners aan boord.
- 1 maaltijd in de stad te Moskou en 3 te St.Petersburg.
- Gratis koffie of thee 24/24u.
- Gratis gebruik van WiFi en computers met internetaansluiting.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Franstalige gidsen en begeleider tijdens de cruise.
- Franstalige cruisedirecteur aan boord.
- Captain’s Diner, welkomstcocktail en ceremonieel onthaal.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien (± 60 euro p.p.).
- Visumkosten: 120 euro per persoon.
- Reisverzekeringen.
- Facultatieve excursies: op voorhand te reserveren en te betalen:
Moskou: Poesjkin kunstmuseum: € 45, Wapenpaleis: € 55.
St.Petersburg: Catharina-paleis: € 60.
Overige Facultatieve excursies: ter plaatse te reserveren en te betalen.

MS Kandinsky / MS Bounine

HHHH+

Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht van de voorbijglijdende landschappen, van de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van het Russische volk aan boord van
de gerenoveerde MS Kandinsky of MS Bounine. Naast de Russische parels zoals Kiji en Uglich staan ook de cultuurmetropolen Moskou en Sint-Petersburg op het programma.
Ontdek de geheimen van de Neva en de Volga en laat u meevoeren naar het tsarentijdperk.
De Schepen
De MS Kandinsky en MS Bounine zijn schepen van het type 301/302 die in de jaren ‘80 gebouwd werden in het voormalige Oost-Duitsland. Na complete vernieuwingen in 2014 en
2020 ogen de schepen als herboren. De beperkte passagierscapaciteit en de vergrootte gemeenschappelijke ruimten geven zeker een meerwaarde aan deze cruise. Verwacht evenwel
geen super de luxe cruiseschip of drijvend hotel, maar wel een aangename, gerenoveerde riviercruiser met al het nodige comfort. Naast de kajuiten, restaurants en bars, beschikt het
schip ook over een eigen kap/schoonheidssalon en een souvenirwinkeltje.
De dekken en kajuiten
De schepen hebben een beperkte capaciteit van 188/196 personen en tellen 5 dekken waarvan 3 passagiersdekken. Alle kajuiten hebben zicht naar buiten en beschikken over panoramische vensters, een eigen badkamer met vernieuwd sanitair (lavabo, toilet, douche en haardroger), flatscreen TV, safe en individuele klimaatregeling.
Het benedendek is voorbehouden voor het personeel.
Het hoofddek is het dek waar u het schip betreedt en waar zich de receptie bevindt. Dit dek is uitgerust met twin comfort-kajuiten van 9 m² (cat. B2).
Het bovendek is het dek waar zich het restaurant bevindt. Dit dek is uitgerust met twin standaardkajuiten van 9 m² (cat. B1) en Junior Suites van 18 m² (cat. A2). De Junior Suites zijn
uitgerust met 2 aparte bedden (80 cm breed), die eventueel tegen elkaar kunnen geplaatst worden en hebben bovendien en klein zithoekje.
Het sloependek is het dek waar zich de bar bevindt. Dit dek is uitgerust met Junior Suites van 18 m² (cat. A1). Op de MS Bounine bevinden zich hier bovendien 2 ruime suites van 28 m².
De single kajuiten zijn 7m² (cat. C) en bevinden zich op het boven- of sloependek.
Het zonnedek is zeer ruim en voorzien van stoelen, zodat u rustig van het panoramazicht kunt genieten. Op dit dek bevindt zich ook de entertainmentruimte met TV en video.
Restauratie en Bars
Er zijn 2 restaurants aan boord van waaruit u, terwijl u de Russische of internationale gerechten proeft, uitzicht heeft over de voorbijglijdende landschappen. Van in de 2 bars, de
entertainmentruimte en de pianobar hebt u eveneens een panoramisch zicht en kan u zich heerlijk ontspannen of iets bijleren over de Russische geschiedenis of van de streek die u
doorkruist.
Technische gegevens
Bouwjaar: 1983 • gerenoveerd: 2014/2020 • lengte: 125 m • breedte: 16,7 m • diepgang: 2.76 m • snelheid: 26 km/u • motoren: 3 x 736 Kw • Voltage 220 V • maximum aantal passagiers:
188/196 • aantal bemanningsleden: 80 • passagiersdekken: 3 • 2 restaurants • 2 bars.

Kandinsky cat. B2

Kandinsky cat. A1

www.imaginetravel.be
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Facultatief bezoek aan het Wapenpaleis. Lunch aan boord. Vrije namiddag. Afvaart richting Uglich. Welkomstcocktail en presentatie van de crew. Diner en overnachting aan
boord.

Dag 5

Uglich

Dag 6

Goritsy

Dag 7

Kiji

Dag 8

Mandroga

Dag 9

St.-Petersburg

Ontbijt. Halve dag vaart. Lunch aan boord. Aankomst te Uglich in de vroege namiddag.
Wandeling doorheen Uglich, één van de mooiste steden van het oude Rusland, gesticht
in 1148. Binnen de wallen van het Kremlin staan onder andere de kathedraal van de
Gedaanteverwisseling en de kerk van de Heilige Dimitri. Afvaart richting Goritsy. Diner en
overnachting aan boord.
Ontbijt. Rit door het prachtige platteland van Goritsy naar het Kirilo Belozerski-klooster,
één van de belangrijkste getuige van de religieuze bouwkunst uit de 15de eeuw. Lunch
aan boord. Afvaart naar de grote meren van Karelië. Diner en overnachting aan boord.

Tchekhov

Culturele 12-daagse prestigieuze riviercruise tussen Moskou en St.Petersburg
met Franstalige gidsen.
Dag 1

Brussel - Moskou

Dag 2

Moskou

Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht of Lufthansa lijnvlucht met overstap naar
Moskou. Transfer naar de haven. Ceremoniële ontvangst. Installatie in uw kajuit. Diner en
overnachting aan boord.
Ontbijt. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de Russische hoofdstad, zoals: de Ring van Moskou, het Bolshoi-theater en de Lomonosov-universiteit. Bezoek aan het 16de-eeuwse Novodievitchi
klooster of aan het bijhorende kerkhof. Lunch in de stad. Vrije namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Dag 3

Moskou

Ontbijt. Excursie naar Sergiev Possad. Sergiev Possad Trinity is 70 km ten NO van Moskou
gelegen en is voornamelijk bekend voor het 14de-eeuwse klooster. De kloostergronden
herbergen enkele kerken, torens en kathedralen met prachtige koepels. Tot op vandaag
fungeert Sergiev Possad als de zetel voor de Russisch Orthodoxe Kerk. Typische lunch.
Terugkeer naar Moskou. Vrije tijd. Diner en overnachting aan boord.

Dag 4

Moskou

Ontbijt. Bezoek aan het Kremlin. Binnen de versterkte stadsburcht liggen enkele paleizen,
kathedralen en de beroemde Tsarinaklok (interieurbezoek aan één van de kathedralen).
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Ontbijt. Vaart op het Witte Meer en oversteek van het Onegameer. Lunch aan boord.
Aankomst te Kiji, de parel van Karelië, voor een bezoek aan het schiereiland, vandaag
omgetoverd tot openluchtmuseum met houten gebouwen, waaronder één van de
meest opmerkelijke van Rusland: de Kerk van de Gedaanteverwisseling van de Heilige
Verlosser, met zijn 22 houten koepels. Wandeling doorheen het etnografisch openluchtmuseum. Afvaart richting Mandroga. Diner en overnachting aan boord.
Ontbijt. Vaart op de Svir, de rivier die het Onegameer met het Ladogameer verbindt en
een prachtig landschap doorkruist. Halte te Mandroga, een klein Russisch dorpje waar u
kennis kunt maken met het artisanale leven van de lokale bevolking. Wandeling door het
dorpje en de prachtige natuur. Middagmaal aan de oever (indien het weer het toelaat).
Afvaart richting St.-Petersburg. Captain’s Diner en overnachting aan boord.
Ontbijt. Aankomst te St.-Petersburg. Panoramisch stadsbezoek met aandacht voor enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden van de voormalige Russische hoofdstad,
zoals: Nevsky Prospect, het paleizenplein, de Admiraliteit, de Nikolaas der Zeeliedenkerk,...
Bezoek aan de Petrus en Paulusvesting, gelegen op het hazeneiland in het centrum van
de stad. Hier liggen de Romanov-tsaren begraven en onder de vergulde spitstoren schuilt
een Vlaamse beiaard. Lunch in de stad. Eerste bezoek aan het Hermitagemuseum, één
van de meest prestigieuze musea ter wereld. Zowel het prachtig gedecoreerde Winterpaleis met ontelbare antieke meubels als de collectie Europese schilderkunst zijn van
onschatbare waarde en zijn een must voor iedere kunst- en cultuurliefhebber. Diner en
overnachting aan boord.

Dag 10 St.-Petersburg

Ontbijt. Tweede bezoek aan de Hermitage met o.a. een uitgebreide collectie Franse
impressionisten tentoongesteld in de gebouwen van de Generale Staf. Lunch in de stad.
Facultatief bezoek aan het Catharinapaleis. Diner en overnachting aan boord.

Dag 11 St.-Petersburg

Ontbijt. Bezoek aan Peterhof, ook Petrodvoretz of het Russische Versailles genoemd.
De zomerresidentie van Peter de Grote is gelegen aan de Finse Golf in een prachtig
omgeving. Wandeling door de Franse tuinen met honderden fonteinen en de vergulde
cascade en bezoek aan het Grote paleis. Lunch in de stad. Vrije namiddag. Diner en overnachting aan boord.

Dag 12 St.-Petersburg - Brussel

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven voor de lijnvlucht naar Brussel.

Praktisch

vanaf € 2.770

GEGARANDEERD VERTREK

Prijs per persoon - Minimum 2 personen

DATUM			
PRIJS
23/05/2020		
€ 2.970				
03/06/2020		
€ 2.970				
14/06/2020		
€ 2.970				
25/06/2020		
€ 2.970				
06/07/2020		
€ 2.870				
17/07/2020		
€ 2.870				
28/07/2020		
€ 2.870				
08/08/2020		
€ 2.870				
19/08/2020		
€ 2.770				
30/08/2020		
€ 2.770				
10/09/2020		
€ 2.870 *			
* Vertrek met NL of FR begeleiding en gidsen (naar keuze).		
Vaarschema
- Moskou-St.-Petersburg: 23/05, 14/06, 06,28/07, 19/08, 10/09/2020.
- St.-Petersburg-Moskou: 03,25/06, 17/07, 08,30/08/2020.
Supplementen per persoon		
cat. C1: comfort twin-kajuit bovendek:
€ 100
cat. D: Junior Suite boven- of sloependek:
€ 700
cat. L: Suite sloependek
€ 1.100
cat. S: Single kajuit bovendek:
€ 250
Inbegrepen
- Brussels Airlines en/of Lufthansa lijnvluchten in economy klasse, ruimbagage incl.
11 nachten in een comfort twin-kajuit op het hoofddek (cat. C2) aan boord
van de MS Tchekhov.
- Programma op basis van vol pension
(vanaf het diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 12).
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven.
- Water, ¼ l. wijn en koffie of thee bij de maaltijden aan boord.
- 2 maaltijden in de stad te Moskou en 3 te St.Petersburg.
- Gratis koffie of thee 24/24U, gratis WiFi en gratis gebruik van het binnenzwembad.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Franstalige gidsen en begeleider tijdens alle cruises.
- Nederlandstalige gidsen en begeleider voor de afreis van 10/09.
- Franstalige cruisedirecteur aan boord.
- Captain’s Diner, welkomstcocktail en ceremonieel onthaal.
- Luchthaventaksen en fuel.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien (±85 euro p.p.).
- Visumkosten: 120 euro per persoon.
- Reisverzekeringen.
- Facultatieve excursies: op voorhand te reserveren en te betalen:
Moskou: Wapenpaleis: € 55.
St.-Petersburg: Catharina-paleis: € 60.
Overige Facultatieve excursies: ter plaatse te reserveren en te betalen.

MS Tchekhov

HHHHH

Imagine laat u graag genieten van de natuurpracht van de voorbijglijdende landschappen, van de culturele rijkdommen en de gastvrijheid van het Russische volk aan boord van
de compleet vernieuwde MS Tchekhov. Naast de Russische parels zoals Kiji en Uglich staan ook de cultuurmetropolen Moskou en Sint-Petersburg op het programma. Ontdek de
geheimen van de Neva en de Volga en laat u meevoeren naar het tsarentijdperk.
Het schip
De MS Tchekhov is een schip dat in de jaren ‘80 gebouwd werd in Oostenrijk. Na een complete renovatie in 2019 oogt het schip als herboren. De beperkte passagierscapaciteit en de
vergrootte gemeenschappelijke ruimten geven zeker een meerwaarde aan een cruise aan boord van de MS Tchekhov. Verwacht evenwel geen super de luxe cruiseschip, maar wel een
aangename, gerenoveerde riviercruiser met al het nodige comfort. Naast de kajuiten, restaurants en bars, beschikt het schip ook over een eigen kap/schoonheidssalon, een binnenzwembad en een souvenirwinkeltje.
De dekken en kajuiten
Het schip heeft een beperkte capaciteit van 145 personen en telt 5 dekken waarvan 3 passagiersdekken. Alle kajuiten hebben zicht naar buiten en beschikken over panoramische
vensters, een eigen badkamer met vernieuwd sanitair (lavabo, toilet, douche en haardroger), een flatscreen TV, safe en individuele klimaatregeling.
Het benedendek is voorbehouden voor het personeel.
Het hoofddek is het dek waar u het schip betreedt en waar zich de receptie bevindt. Dit dek is uitgerust met comfort twin-kajuiten van 11 m² (cat. C2).
Het bovendek is het dek waar zich het restaurant bevindt. Dit dek is uitgerust met comfort twin-kajuiten van 11 m² (cat. C1) en Junior Suites van 21 m² (cat. D). De Junior Suites zijn
mogelijk in twin of dubbel configuratie en hebben bovendien een klein zithoekje.
Het sloependek is het dek waar zich de bar bevindt. Dit dek is uitgerust met enkele comfort twin-kajuiten (cat. C1), Junior Suites van 21 m² (cat. D) en 2 suites van 32 m² (cat. L).
De single kajuiten (cat. S) zijn 9m² groot, bevinden zich op het bovendek, maar zijn slechts beperkt beschikbaar.
Het zonnedek is zeer ruim en voorzien van stoelen, zodat u rustig van het panoramazicht kunt genieten. Op dit dek bevindt zich ook de entertainmentruimte met TV en video.
Restauratie en Bars
Er zijn 2 restaurants aan boord van waaruit u, terwijl u de Russische of internationale gerechten proeft, uitzicht heeft over de voorbijglijdende landschappen. Van in de entertainmentruimte, de salonbar met gratis WiFi en de bar met binnenzwembad hebt u eveneens een panoramisch zicht en kan u zich heerlijk ontspannen of iets bijleren over de Russische
geschiedenis of over de streek die u doorkruist.
Technische gegevens
Gerenoveerd in: 2019 • lengte: 116 m • breedte: 16,7 m • diepgang: 2.8 m • snelheid: 26 km/u • motoren: 3 x 736 Kw • Voltage 220 V • maximum aantal passagiers: 145 • aantal bemanningsleden: 60 • passagiersdekken: 3 • 2 restaurants • 2 bars • binnenzwembad.

www.imaginetravel.be
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Imagine Egypt
10-daagse klassieke rondreis met Cairo en de Nijl.

Dag 1		Brussel - Caïro

Rechtstreekse Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Transfer naar het 5* hotel Meridien Pyramids,
gelegen aan de voet van de piramiden. Overnachting in het hotel.

Dag 2		Caïro

Bezoek aan het plateau van Gizeh met de piramiden van Cheops, Chefren en Mykerinos.
Onderaan het plateau strekt zich de sfinx uit. Middagmaal. Bezoek aan Sakarah, de oudste
en grootste necropolis met de voorlopers van de piramiden met onder andere de trappenpiramide van Djoser en verschillende mastaba’s. Bezoek aan Memphis, de hoofdstad
van het Oude Rijk waar u een gigantisch beeld van Ramses II kunt bewonderen. Terugkeer naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 3		Caïro - Luxor

Dag 6		Edfu - Kom Ombo - Aswan

Bezoek aan de tempel van Edfu. Terugkeer naar het cruiseschip en afvaart naar Kom
Ombo. Middagmaal aan boord. In de late namiddag bezoek aan de tempel van Kom
Ombo. Afvaart naar Aswan. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 7		Aswan

Na het ontbijt bezoek aan de tempel van Philae, de onafgewerkte obelisk en de Hoge
Dam. Middagmaal aan boord. In de namiddag feloukatocht naar het Lord Kitchenereiland. Avondmaal en overnachting aan boord.

Bezoek aan het Egyptisch museum. Het belangrijkste stuk is de schat van Toetanchamon. Middagmaal. Bezoek aan de citadel met de Mohamed Ali moskee. Rondrit door de
Koptische wijk. Hierna is er een bezoekje gepland aan de Khan El-Khalili bazaars. Transfer
naar de luchthaven voor de binnenlandse vlucht naar Luxor. Transfer naar het cruiseschip
M/S Imagine. Inscheping en overnachting aan boord.

Dag 8		Aswan - Luxor

Dag 4		Luxor

Bezoek aan de tempel van Luxor. Terugkeer naar de boot en middagmaal aan boord. Vrije
namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.

Bezoek aan de tempel van Karnak. Terugkeer naar het cruiseschip voor het middagmaal.
Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 5		Luxor - Edfu

Bezoek aan de necropolis van Thebe met de kolossen van Memnon, de Vallei Der
Koningen en Koninginnen en de tempel van Hatsjepsoet. Terugkeer naar het cruiseschip
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en afvaart naar Edfu. Middagmaal aan boord. De namiddag is volledig gewijd aan het
varen en genieten van het landschap. Avondmaal en overnachting aan boord.

In de vroege ochtend optioneel bezoek aan Abu Simbel. Middagmaal aan boord en afvaart naar Luxor. De volledige namiddag is gewijd aan het varen en het bewonderen van
de landschappen. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 9		Luxor

Dag 10 Luxor - Caïro - Brussel

Ontscheping en transfer naar de luchthaven van Luxor voor uw terugvlucht naar Brussel,
via Caïro.

Praktisch

vanaf € 1.740

INDIVIDUELE RONDREIS

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon - Minimum 2 pers.
VERTREK			
03, 10, 17, 24, 31/01/2020		
07, 14/02/20/2020		
21/02/2020		
28/02/2020		
06, 13, 20, 27/03/2020		
03, 10/04/2020		
17/04/2020		
24/04/2020		
01/05/2020-30/10/2020 		

PRIJS
€ 1.740				
€ 1.785				
€ 1.975				
€ 1.785				
€ 1.785				
€ 2.680				
€ 2.590				
€ 1.785				
zie website			

Supplementen en kortingen per persoon
- Single: € 320
- Kamer met Piramidezicht in Caïro en bovendekkajuit tijdens de cruise: € 100.
- Korting kind -12 jaar in een dubbele kajuit met 2 volwassenen: - € 500.
Inbegrepen
- Egyptair lijnvluchten in economy klasse, ruimbagage incl.
- Alle luchthaventaksen en fuel.
- 2 nachten in hotel Meridien Pyramids 5* in een premium city view kamer
(2 x ontbijt, 1x diner).
- 7 nachten aan boord van de M/S Imagine 5* classic in volpension (of gelijkwaardig).
- Middagmaal inbegrepen op dag 2 en dag 3.
- NL/FR gids naar keuze.
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
Niet inbegrepen
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: € 25 cash te betalen bij aankomst.
- Fooien: ± € 60 per persoon.
- All-in aan boord van de M/S Imagine: € 150 p.p. ter plaatse te betalen.
- Facultatieve excursies:
Op voorhand te reserveren en te betalen: Abu Simbel per vliegtuig: vanaf € 330.
Ter plaatse te reserveren en te betalen: klank- en lichtspel: € 35, Abu Simbel
per autocar: € 125.
Info
- Tijdens dit programma is het mogelijk dat ander Imagine-klanten u vervoegen.
IMAGINE MORE
- Imagine presenteert u deze complete Nijlcruise met bezoek aan Caïro aan boord
van het 5*-schip MS Imagine. Dit slechts één van de vele reismogelijkheden
die Imagine biedt om het land van de Farao’s te ontdekken. Indien u liever een
luxueuzer schip verkiest, andere delen van Egypte wil verkennen of een op maat
uitgewerkte reis wenst, verwijzen we u graag naar onze gedetailleerde Egypte
brochure.
Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be.

M/S ImagineHHHHH Classic
De M/S Imagine vaart onder de licentie M/S King Tut I en is een klassieke 5* riviercruiser naar Egyptische normen (Europese normen 4*). De M/S Imagine is volledig gerenoveerd
in de zomer van 2019. Ontdek de geheimen van de Nijl en laat u meevoeren naar het verleden. U kan verpozen op het zonnedek en al varend genieten van de prachtige landschappen langs de Nijl. Snuif de Egyptische ‘couleur local’ op en laat u verwennen door de uitstekende service en maaltijden aan boord.
Kajuiten
Het schip heeft 79 comfortabele kajuiten van 22m² voor maximum 3 personen. De kajuiten hebben satelliet-tv, interne telefoon, individuele airconditioning, minikoelkast, safe en een
zithoek. Er is een aparte badkamer met bad/douche, toilet, haardroger, wastafel en badjas. Alle kajuiten zijn buitenkajuiten en hebben zicht op de Nijl.
De dekken
Het schip is verdeeld in 5 dekken:
• Benedendek: 31 kajuiten.
• Inschepingsdek: receptie en 22 kajuiten.
• Middendek: 26 kajuiten.
• Bovendek: restaurant en lounge bar.
• Zonnedek: zwembad met poolbar en overdekt zonneterras met ligstoelen.
Restauratie en Bars
’s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid buffet in het stijlvolle restaurant op het bovenste dek met prachtig uitzicht over de Nijl. Middagmaal en avondmaal zijn ook in buffetvorm. ’s Avonds zijn er regelmatig “thema-diners” (o.a. Egyptische avond, Italiaanse avond, diner bij kaarslicht,...) met nu en dan bediening aan tafel. In de namiddag kunt u tijdens het
varen genieten van de typische Engelse “high tea” met gebak op het zonnedek.
Technische gegevens
Het schip heeft een lengte van 72m en een breedte van 14.30m. De M/S Imagine is gebouwd volgens de voorschriften van Lloyds. Er is een waterzuiveringsinstallatie en een brandalarm met sproeisysteem aan boord. Elektriciteit 220 volt, geen adapter nodig. Internationale telefoon aanwezig aan boord.
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Dag 5

Tan Chau - Phnom Penh

Dag 6

Phnom Penh

Dag 7

Phnom Penh

Dag 8

Angkor Ban

Dag 9

Wat Hanchey - Kampong Cham

Aankomst te Tan Chau, een klein stadje langs de Mekong. Met kleine bootjes brengt u
een bezoek aan enkele ateliers van lokale ambachten. Bezoek aan het stadje. Middagmaal aan boord. Vaart richting Cambodjaanse grens. Oversteek en grensformaliteiten.
Diner aan boord. Vaart naar Phnom Penh.
Aankomst te Phnom Penh. Ontdekking van de Franse koloniale stad met verschillende
historische sites zoals het Koninklijk Paleis en de Zilveren Pagode. U bewondert de grootste Khmer kunstcollectie in het Nationaal Museum. Middagmaal aan boord. ’s Namiddags
bezoekt u de ‘S21 gevangenis’, centrum van foltering en executie tijdens het regime van
de Rode Khmer. Diner aan boord.
Vaart naar het zijde-eiland. Bezoek aan een kleine dorpje. Kennismaking met het traditionele weversambacht. Middagmaal aan boord en terugkeer naar Phnom Penh. Tijdens de
namiddag brengt u een bezoek aan de stoepaheuvel Wat Phnom en hebt u vrije tijd voor
een individuele verkenning van Phnom Penh. Spektakeldiner aan boord.

Mekong Mysteries
13-daags compleet programma met een cruise op de Mekong door Vietnam
en Cambodja en een bezoek aan Siem Reap.

Dag 1

Brussel - Saigon

Dag 2

Saigon

Dag 3

Saigon - My Tho

Dag 4

Cai Be - Vinh Long - Sa Dec

Vertrek per Vietnam Airlines of Thai Airways lijnvlucht naar Saigon, met overstap(pen).
Aankomst te Saigon. Transfer naar hotel Sofitel Plaza*****. Bezoek aan het kloppend hart
van de stad met drukke boulevards en kleurrijke koloniale architectuur. Middagmaal in
het hotel. Bezoek aan het voormalige presidentieel paleis, de Notre Dame kathedraal en
het oude postkantoor. Diner in de stad.
Ontbijt. Bezoek aan de markt van de Chinese wijk Cholon, het levendige, commerciële
centrum van de stad. Transfer naar de haven van My Tho. Inscheping en installatie aan
boord van de RV Mekong Prestige 1. Middagmaal aan boord. Begin van de cruise richting
Cai Be. Welkomstcocktail en diner aan boord.
Aankomst te Cai Be in de voormiddag. Excursie met kleine bootjes langs de drijvende
markten naar de Franse gotische kathedraal. Tijdens een wandeling maakt u kennis met
de artisanale verwerking van rijstbladen en kokossnoep. Terugkeer aan boord. Vaart naar
Sa Dec doorheen Vinh Long, gelegen te midden de Mekongdelta in een groene regio vol
mandarijn- en sinaasappelbomen. Middagmaal aan boord. Aankomst te Sa Dec. Stadsbezoek aan het kleine, authentieke, koloniale stadje, gelegen in de Mekongdelta. Sa Dec is
gekend voor zijn tuinbouw en wordt ook wel ‘De tuin van Cochinchine’ genoemd. Diner
aan boord. Vaart naar Tan Chau.
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Halve dag vaart. Middagmaal aan boord. Aankomst te Angkor Ban, één van de weinige
plaatsen in Cambodja die niet getroffen werd door de vernielingen tijdens de Rode
Khmer. Hier kom je in contact met het authentieke Cambodjaanse plattelandsleven tussen de traditionele huizen en paalwoningen. Terugkeer aan boord. Diner. Vaart richting
Wat Hanchey.
Aankomst te Wat Hanchey. Bezoek aan de pre-Angkoriaanse tempel, gelegen op een
heuvel die de Mekong domineert. Middagmaal aan boord. Vaart naar Kampong Cham.
Ontdekking van de Wat Nokor tempel, een unieke 12de -eeuwse boeddhistische tempel,
gebouwd op de ruïnes van een antieke tempel. Diner aan boord.

Dag 10 Kampong Cham - Siem Reap

Ontscheping. Vertrek per autocar naar Siem Reap. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan Kampong Kdei. Aankomst te Siem Reap. Middagmaal in de stad. Installatie in
hotel Sokha Angkor Resort****+. Eerste bezoek aan de tempelsite van Angkor. Bezoek
aan de Bayontempel, gelegen in de oude stad Angkor Thom. De tempel telt 54 torens
en meer dan 200 lachende gezichten van Avalokiteshavara. Bezoek aan het Koningsplein van Angkor Thom: bezoek aan het terras van de Olifanten en de indrukwekkende
Baphuon-tempel. Diner. Overnachting in het hotel.

Dag 11 Siem Reap - Tempels van Angkor

Verder bezoek aan de tempels van Angkor. Bezoek aan de tempel van Banteay Srei. Middagmaal in een lokaal restaurant. ’s Namiddags, bezoek aan de Ta Prohm tempel, een
overwoekerde tempel verscholen in de jungle vlakbij het kunstmatige aangelegde Srah
Srang meer. Bezoek aan Angkor Wat, het grootste religieuze bouwwerk ter wereld, gewijd
aan de god Vishnu. Dit is tevens het hoogtepunt van de religieuze Khmerkunst. Terugkeer
naar Siem Reap. Diner en overnachting in het hotel.

Dag 12 Siem Reap

Bezoek aan ‘Les Artisans d ’Angkor’ waar kansarme jongeren één van de traditionele kunstambachten van hun roemrijke voorvaderen kunnen aanleren. Middagmaal en vrije tijd
tot de transfer naar de luchthaven voor uw Vietnam Airlines of Thai Airways lijnvlucht naar
Brussel, met overstap(pen).

Dag 13 Brussel

Aankomst te Brussel.

Praktisch

vanaf € 3.290

INDIVIDUEEL VERTREK

GROEPSREIS MET INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
Prijs per persoon - Minimum 2 personen
VERTREK			
29/09/2020		
05, 13, 19, 27/10/2020		
02/11/2020 		
10/11/2020		
16, 24, 30/11/2020		
08/12/2020		
14, 22/12/2020 		
28/12/2020		
05/01/2021		
11, 19, 25/01/2021		
02, 08, 16, 22/02/2021 		
02, 08, 16/03/2021		
22, 30/03/2021		
05/04/2021		
28/09/2021		
04, 12, 18, 26/10/2021		
*Gegarandeerd vertrek met NL begeleiding.
**incl. reveillon te Siem Reap.

PRIJS
€ 3.840				
€ 3.840				
€ 3.290				
€ 3.890 *			
€ 3.290				
€ 3.290				
€ 3.840				
€ 4.080 **			
€ 3.840				
€ 3.290				
€ 3.290				
€ 3.290				
€ 3.840				
€ 3.840				
€ 3.840				
€ 3.840				

Vaarschema 2020-2021
- Saigon-Siem Reap: 2020: 29/09, 13,27/10, 10,24/11, 08,22/12.
2021: 05,19/01, 02,16/02, 02,16,30/03, 28/09, 12,26/10.
- Siem Reap-Saigon: 2020: 05,19/10, 02,16,30/11, 14,28/12.
2021: 11,25/01, 08,22/02, 08,22/03, 05/04, 04,18/10.
Supplementen per persoon
Dubbel Deluxe-kajuit op het bovendek: € 140
Junior Suite op het hoofddek: € 260
Terrace Suite op het bovendek: € 560
Single Deluxe-kajuit op het hoofddek en single in het hotel: € 1.540
Single Deluxe-kajuit op het bovendek en single in het hotel: € 1.680
Inbegrepen
- Vietnam Airlines of Thai Airways lijnvluchten met overstap(pen) in economy klasse,
ruimbagage incl.
7 nachten in een dubbel Deluxe-kajuit op het hoofddek aan boord
van de RV Mekong Prestige I.
- 2 nachten in hotel Sokha Angkor Resort****+ te Siem Reap.
- 1 nacht in hotel Sofitel Plaza***** te Saigon.
- Programma op basis van volpension vanaf het middagmaal van dag 2
t.e.m. het middagmaal van dag 12.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals beschreven in het programma.
- Dranken aan boord: water, frisdrank en lokaal bier à volonté en wijn bij de maaltijden.
- Conferenties en animatie aan boord.
- Franstalige gidsen en cruisedirecteur.
- Fooien voor het boordpersoneel.
- Haven- en luchthaventaksen en fuel.

RV Mekong Prestige I
Imagine laat u graag genieten van de authenticiteit en onbetreden paden van Zuid-Vietnam en de natuurpracht, gastvrijheid en culturele rijkdommen van Cambodja aan boord
van de RV Mekong Prestige. Ontdek de mysteries van de Mekong, laat u meevoeren naar het tijdperk van de Khmer en bewonder de Tempels van Angkor tijdens deze natuur- en
cultuur exploratiereis.
Het schip
De RV Mekong Prestige I werd gebouwd in Saigon in 2012. Het schip is een moderne platbodem die speciaal ontworpen is voor de vaart op de Mekong tussen Saigon en Siem Reap.
Deze aangename riviercruiser, met een vleugje design en koloniale sfeerelementen, is voorzien van ruime, luxueuze kajuiten en luchtige gemeenschappelijke ruimten. De Mekong
Prestige is voorzien van alle hedendaags comfort en ademt een sfeer uit die perfect bij deze reis past.
De dekken & kajuiten
Het schip heeft een capaciteit van 32 kajuiten, 64 personen en telt 2 passagiersdekken en een zonnedek. Alle kajuiten zijn ruime Deluxe buitenkajuiten (20 m²) met 2 panoramavensters, een privé balkon en 2 naast elkaar gelegen bedden die tegen elkaar kunnen geschoven worden en zo kunnen fungeren als dubbel. Verder is er een bureau/kaptafel, canapé,
ruime kast met safe en een eigen badkamer met douche, toilet, wastafel en haardroger en individueel regelbare airco. De 2 Junior Suites (24 m²), gelegen op het hoofddek en de
2 Terrace Suites (26 m²), gelegen op het bovendek zijn iets ruimer en beschikken over een kingsize bed, een grotere canapé, een ruimere badkamer met aparte douche en ligbad en
een iets ruimer privé terras.
Restaurant en Bar
Het panoramarestaurant is gelegen op het bovendek achteraan het schip. Het ontbijt wordt in buffetvorm genomen. De diners worden aan tafel geserveerd. De middagmalen zijn
ofwel in buffet ofwel met bediening aan tafel. De maaltijden bestaan uit typische gerechten maar zijn aangepast aan de Europese smaak. De Lounge Bar is gelegen op het zonnedek
en fungeert eveneens als entertainmentruimte of voor conferenties over de geschiedenis van de streek die u doorkruist. De bar grenst vooraan het schip aan een gedeeltelijk overdekt
salon en aan het zonnedek met jacuzzi en voldoende ligstoelen, waar het aangenaam vertoeven is.
Technische gegevens
Bouwjaar: 2012 • lengte: 68 m • breedte: 13 • diepgang: 1.6 m • snelheid: 28 km/u • Voltage 220 V • maximum aantal passagiers: 64 • aantal bemanningsleden: 30 • passagiersdekken:
2 • restaurant • zonnedek met Lounge Bar en Jacuzzi.

Niet inbegrepen
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor de chauffeurs en gidsen (± 55 USD).
- Visum voor Vietnam en Cambodja.
- Reisverzekeringen en vaccinaties (niet verplicht).
Opmerkingen
- Door een lage waterstand of door festiviteiten kan het gebeuren
dat het voorgestelde programma gewijzigd dient te worden.
- De connectie naar Parijs, Frankfurt of Londen per trein of vlucht is enkel inbegrepen
indien de voorziene reservatieklasse nog beschikbaar is bij boeking.
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VERLENGINGEN VOOR OF NA DE MEKONG-CRUISE
“baci”-ceremonie in een traditioneel huis. Dit ritueel van
“het terugroepen van de zielen” is zeer belangrijk voor
Laotianen en wordt op belangrijke momenten in het
leven zoals een huwelijk, een geboorte, of zelfs een reis
voltrokken. Diner. Overnachting in het hotel.

Brussel - Hanoi

Dag 2

Hanoi

Vietnam Airlines of Thai Airways lijnvlucht naar Hanoi.
Aankomst te Hanoi, transfer naar en installatie in het
hotel Pan Pacific*****. Eerste stadsbezoek aan het
koloniale Hanoi met o.a. de opera, de oude wijk, de post,
de voormalige Bank van Indochina, de residentie van de
gouverneur,... Middagmaal in het hotel. ’s Namiddags:
Bezoek aan het Etnografisch museum. Diner. Overnachting in het hotel.

Dag 3

Hanoi

’s Morgens bezoek aan Van Mieu, de tempel van de
literatuur en aan het Historisch Museum. Middagmaal in
een lokaal restaurant. ’s Namiddags bezoek aan de tempel Ngoc Son, gelegen op het Jade-eiland, temidden
het Hoan Kiem meer. Rit per riksja naar het restaurant.
Diner en watermarionetten-spektakel. Overnachting in
het hotel.

Dag 4

Hanoi - Halong Bay

Ontbijt. Vroeg vertrek voor een rit van 170 km naar de
Baai van Halong, sinds 1994 UNESCO-werelderfgoed.
Tegen de middag, inscheping op de jonk MS Paradise.
Welkomstcocktail, installatie en lunchbuffet aan boord.
Uitstap met kleine bootjes naar de Verrassingsgrot.
Terugkeer naar de MS Paradise voor een korte vaart in
de baai. Mogelijkheid tot kajakken of een plons in de
baai. Na zonsondergang wordt een Vietnamese kookinitiatie gegeven. Diner en overnachting aan boord.
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Dag 5

Halong Bay - Haiphong - Saigon

’s Morgens: ontscheping en transfer van 60 km naar
de luchthaven van Haiphong. Middagmaal onderweg.
Vlucht naar Saigon. Vanaf hier start het cruise-programma Mekong Mysteries op dag 2.

Praktisch

Laos
Dag 1

INDIVIDUELE VERLENGING

Minimum 2 personen

Prijs per persoon op basis van een dubbel

Luang Prabang - Pak Ou

Dag 4

Luang Prabang

Dag 5

Brussel

Vroeg ontwaken voor zij die de processie van de monniken willen bijwonen. Ontbijt in het hotel. Boottocht
op de Mekong-rivier naar de Heilige Pak Ou grotten.
Dit zijn twee grotten aan de voet van een kalkstenen
klif waar honderden Boeddhabeelden opgesteld staan.
Terugkeer naar Luang Prabang. Onderweg, in Ban
Xanghai, wordt een bezoek gebracht aan een rijstwijndistilleerderij. Middagmaal. ’s Namiddags: bezoek aan
een artisanale weverij in Ban Phanom en beklimming
van de Phou Si heuvel voor een prachtig zicht op de
stad en de Mekong. Diner. Overnachting in het hotel.

De baai van Halong
Dag 1

Dag 3

€ 1.040

Inbegrepen
- 2 overnachtingen in een 5*-hotel te Hanoi
(1 nacht Hanoi en 1 nacht Haiphong voor de verlenging
in omgekeerde richting) op basis van een dubbele kamer.
- 1 overnachting in dubbel aan boord van de jonk
MS Paradise (of gelijkwaardig).
- Volpension vanaf het middagmaal van dag 2
tot het middagmaal van dag 5.
- Water en koffie of thee bij de maaltijden.
- Alle bezoeken met Franstalige gidsen, ingangsgelden
en transfers zoals beschreven in het programma.
- Binnenlandse vlucht Haiphong-Saigon (of omgekeerd).
Niet inbegrepen
- Internationale vluchten.
- Overige dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor de chauffeurs en gidsen
(± 20 USD).
- Verzekeringen.

Siem Reap - Luang Prabang

Ontbijt en middagmaal in het hotel (Dag 12 van het
programma Mekong Mysteries). Transfer en vlucht naar
Laos. Aankomst te Luang Prabang, gelegen aan de
samenvloeiing van de Mekong en de Nam Khan en
sinds 1995 UNESCO-werelderfgoed. Transfer naar Maison Souvannaphoum**** (of gelijkaardig). Diner. Overnachting in het hotel.

Dag 2
		

Luang Prabang - watervallen
van Kuangsi

Ontbijt. Bezoek aan de oude Koninklijke hoofdstad en
aan de Wat Xieng Thong-tempel, de meest weelderige
tempel van de stad. Bezoek aan de Wat Aham, de Wat
Vixoum tempel, de oudste tempel in de stad en de Wat
Mai met zijn typische architectuur. Bezoek aan het nationale museum gevestigd in het voormalig Koninklijk
Paleis, met de Phra Bang, Buddha van fijn goud die zijn
naam gaf aan de stad. Lunch in een lokaal restaurant.
’s Namiddags bezoek aan de watervallen van Kuangsi. Deze prachtige watervallen dalen in cascade af op
kalkstenen formaties waardoor verschillende turquoise gekleurde vijvers ontstaan zijn. Mogelijkheid om te
zwemmen (als het weer het toelaat). Kennismaking met
enkele etnische minderheden en bijwonen van een

Ontbijt. Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de
terugvlucht naar Europa.
Aankomst te Brussel.

Praktisch
INDIVIDUELE VERLENGING

Minimum 2 personen

Prijs per persoon op basis van een dubbel

€ 1.040

Inbegrepen
- 3 overnachtingen in een 4*-hotel te Luang Prabang.
- Volpension vanaf het diner van dag 1 tot het ontbijt
van dag 4.
- Alle bezoeken met Franstalige gidsen, ingangsgelden
en transfers zoals beschreven in het programma.
- Vlucht Siem Reap-Luang Prabang (of omgekeerd).
Niet inbegrepen
- Internationale vluchten.
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien voor de chauffeurs en gidsen
(± 20 USD).
- Verzekeringen.
- Visum voor Laos.
- Supplement hoogseizoen voor de vertrekken tussen
22/12/20 en 05/01/21: € 150.

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 30 september
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 31 dagen voor vertrek: 40% van de totale reissom.
- Van 30 tot 15 dagen voor vertrek: 60% van de totale reissom.
- Van 14 tot 8 dagen voor vertrek: 80% van de totale reissom.
- Van 7 dagen voor vertrek tot vertrek: 100% van de totale reissom.
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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