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GA OP REIS EN
ONTDEK DE TOEKOMST!

Samuel Johnson, de schrijver van het eerste 
Britse woordenboek, droomde er heel zijn 
leven van om een lange reis te maken. ‘Wie 
de grand tour (een rondreis door Frank-
rijk, Zwitserland, Italië en Duitsland) niet 
heeft volbracht, zal altijd een gevoel van 
minderwaardigheid hebben, omdat hij niet 
heeft gezien wat een man gezien hoort te 
hebben.’ Vandaag, drie eeuwen later, ben ik 
de heerlijke roman Wij van David Nicholls 
uit 2014 aan het lezen. Daarin stelt het 
hoofdpersonage Connie haar tienerzoon 
voor om een rondreis te maken: ‘een grand 
tour om je voor te bereiden op het leven 
als volwassene. Ooit was het traditie een 
culturele pelgrimstocht te maken naar het 
continent. Daar volgden ze gebaande paden 
en gingen, met behulp van lokale gidsen, 
bepaalde eeuwenoude archeologische vind-
plaatsen en kunstwerken bekijken, om ver-
volgens als ontwikkelde, beschaafde mannen 
met ervaring terug te komen in Engeland’.

Het idee van de grand tour – waarover u 
trouwens meer kan lezen op pagina 10 en 
11 – is dus niet nieuw. Wel is het vanaf nu een 
inspiratiebron om de Davidsfonds Cultuur-
reizen een extra dimensie te geven. Reizen 
gaat immers niet om het afvinken van een 
checklist. Reizen gaat om het ontdekken 
van cultureel erfgoed op een doorleefde 
manier. Het betekent stilstaan bij wat het 
oorspronkelijk betekende en bij de waarde 
die het nu nog altijd voor ons heeft, en in 

J O H A N  S M E U N I N X
directeur Davidsfonds Cultuurreizen

Reizen 
gaat om het 

ontdekken van 
cultureel erfgoed 

op een 
doorleefde 

manier

de toekomst kan en zal hebben. Want meer 
dan ooit moeten we ons afvragen hoe we 
erfgoed kunnen bewaren en beschermen 
voor de volgende generatie. Want dat wilt u 
toch ook: (respect voor) waarden en tradities 
doorgeven aan uw (klein)kinderen?

Voor u ligt dan ook een uitgebreid aanbod 
om uw eigen grand tour samen te stellen: 
klassiekers en nieuwe bestemmingen, city-
trips, cruises en rondreizen. Met muziek of 
de cultuurhistorische context als inspira-
tiebron. In 2017 bovendien voor het eerst 
geïnspireerd door de Europese Culturele 
Hoofdsteden, met een reis naar Denemarken 
en Aarhus op het programma. En vijftien 
nieuwe reisbegeleiders. Reisbegeleiders 
die ernaar uitkijken om u nieuwe bestem-
mingen te laten ontdekken of een bekende 
bestemming met een nieuwe invalshoek. 
Om zo samen met u meer vat te krijgen op 
een ongrijpbare wereld en andere mensen 
en gebruiken wereldwijd beter te begrijpen.

Dit is dus niet alleen een brochure met een 
lijst van meer dan honderd bestemmingen, 
maar vooral een inspiratiebron voor uw eigen 
grand tour.



04 I N H O U D

20
LAATSTE 

PLAATSEN

Heel wat najaarsreizen uit de vorige 
brochure zijn al volzet, maar er zijn er 
ook enkele die toe zijn aan hun laatste 
plaatsen. Daarom staan ze niet meer 
uitgebreid vermeld in deze brochure. 
Als u nog mee wil, aarzel dan niet en 
schrijf snel in.

12
BESTEMMINGEN

Ontdek op de kaarten van Europa en 
van de wereld waar u met Davids-
fonds Cultuurreizen eind 2016 en 
voorjaar 2017 allemaal naartoe kan. 
U vindt in deze brochure 109 reizen 
naar 50 landen. 22

DE BLIKVANGERS

Binnen het prachtige aanbod van 109 
reizen selecteren we voor u 7 blikvan-
gers, ter inspiratie.

24 
EINDEJAARSREIZEN

Ontdek het prachtige reisaanbod voor 
de kerst- en nieuwjaarsperiode, van 
een dagreis tot Kerstmis in Praag 
of Dresden en nieuwjaar in Sint-
Petersburg.
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INHOUD

72
RONDREIZEN 

EUROPA

Reizen naar cultureel rijke Europese 
regio’s met bezoek aan verschillen-
de steden, met autocar, vliegtuig of 
cruiseschip. Met Luc De Vos naar 
Normandië, met Stefan Blommaert 
naar Servië en Montenegro of met 
Marc Eyskens en Karel Peeters op 
cruise langs de Iberische kust.

114
RONDREIZEN 

WERELD

Reizen naar unieke bestemmingen 
wereldwijd. Met Réginald Moreels naar 
Jordanië, met Isabelle Vertriest naar 
Cambodja of met Lieven Vertraete en 
Kris Clerckx naar Brazilië. Of liever 
naar Namibië, Myanmar of Colombia?

158
PRAKTISCH

Het inschrijvingsformulier voor de 
Cultuur reizen en alle (technische) 
details die u moet weten, vindt u hier 
terug. En al een vooruitblik op onze 
volgende brochure!

32
STEDENREIZEN

Reizen naar wereldsteden in Europa 
en daarbuiten. Met Mia Doornaert 
naar Lyon, met Rik Tyrions naar 
Berlijn of met Veerle Windels naar 
Milaan. Of liever Parijs, Sint-Peters-
burg of New York?

58
MUZIEKREIZEN

Reizen naar cultuursteden met exclu-
sieve concerten en muzikale ontmoe-
tingen. Met Jan Dewilde naar Salz-
burg, met Els Swinnen naar Dresden 
of met Dirk Brossé naar Philadelphia. 
Of liever naar Riga, Malta of Cuenca?
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BIJ SOMMIGE CULTUURREIZEN SUGGEREERT HET DAVIDSFONDS OOK EEN 
BOEK, EEN EVENEMENT OF EEN CURSUS. VOOR ALLE GEDETAILLEERDE INFO: 
WWW.DAVIDSFONDS.BE OF TEL. 016 31 06 00 

Boek Evenement Cursus

SINGLES

Wie alleen reist, betaalt een toeslag voor een 
eenpersoonskamer. Wilt u dit vermijden en 
vindt u er geen graten in om een kamer te 
delen met een andere alleenreizende? Laat ons 
dat dan weten! We brengen u - indien mogelijk 
- in contact met een andere alleenreizende van 
hetzelfde geslacht. De beslissing om al dan niet 
een kamer te delen ligt dan bij u beiden. Maak 
uw reservatie zoals u dat voor een gewone 
eenpersoonskamer zou doen, maar vermeld 
in het vak Eventuele opmerkingen dat u uw 
kamer graag wilt delen met iemand. Met een 
beetje geluk vermijdt u zo de extra kost, al 
kan dat natuurlijk niet gegarandeerd worden. 

 OVERNACHT IN 
ZAVENTEM, VOOR U 

VERTREKT

Wij doen samen met Omnia Travel ons uiterste 
best om het vertrek van uw cultuurreis vanuit 
de luchthaven van Zaventem niet te vroeg ’s 
ochtends te plannen. Zo is het gemakkelijk voor 
u om er met het openbaar vervoer te geraken. 
Helaas is dat niet altijd mogelijk. Als u daarom 
– of om welke reden dan ook – de nacht vooraf 
graag in Zaventem overnacht, kan dat extra 
voordelig. U geniet als Davidsfonds Cultuur-
reiziger een voorkeurstarief in Sheraton Brus-
sels Airport Hotel, het enige hotel tegenover de 
luchthavengebouwen. U krijgt alle informatie 
bij de bevestiging van uw reservatie.

DUURZAAM
OP CULTUURREIS

Ook Davidsfonds Cultuurreizen gaat voor 
duurzaamheid! Het transport van uw reis wordt 
gecompenseerd via CO2logic, een onafhanke-
lijke adviesorganisatie die gespecialiseerd is in 
de berekening, vermindering en compensa-
tie van CO2-uitstoot. Zo steunt u het Saving 
Trees-project in Oeganda, dat de toegang tot 
technologisch performantere houtstoven ver-
betert (www.savingtrees.org). Daarnaast heeft 
elke reisbegeleider aandacht voor de lokale 
cultuur en leefomgeving en plaatst hij/zij het 
culturele erfgoed in die context en respecteert 
Davidsfonds Cultuurreizen de mondiale ethi-
sche code voor toerisme van de Verenigde 
Naties (UNWTO). U vindt meer informatie 
op www.davidsfonds.be. 

LUCHTHAVENVERVOER
NODIG?

Wilt u graag in alle comfort naar de luchthaven 
van Zaventem gebracht worden? Maak dan 
gebruik van de taxiservice van onze partner 
Billo. Via de speciale Davidsfonds webpagina 
reserveert u eenvoudig in enkele stappen het 
vervoer naar en van de luchthaven. U kan 
kiezen tussen vervoer in een comfortabel mi-
nibusje dat u deelt met anderen (niet noodza-
kelijk Davidsfonds Cultuurreizigers) of in een 
wagen exclusief voor u. De prijs hangt af van 
de formule en de afstand en u betaalt vooraf 
online. Billo laat u dan vanaf 10 dagen voor 
u vertrekt het tijdstip weten waarop u wordt 
opgepikt. U krijgt alle informatie over deze 
service bij de bevestiging van uw reservatie. 
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WORD LID VAN  

HET DAVIDSFONDS!

Davidsfonds Cultuurreizen maakt deel uit van het grote 
Davidsfonds Cultuurnetwerk dat naast reizen ook heel wat 
cursussen, boeken en culturele evenementen aanbiedt. Wie 
lid wordt van het Davidsfonds, krijgt onmiddellijk korting 
op zijn of haar reis (van minimum drie dagen). En dat per 
persoon die meegaat op reis! De volgende kortingen gelden 
voor Davidsfonds leden:

 µ € 40 per reiziger op steden-, muziek- en rondreizen in 
Europa, vanaf drie dagen

 µ € 60 per reiziger op de rondreizen in de rest van de wereld

 
HOE WORDT U LID 

VAN HET DAVIDSFONDS?

Heel eenvoudig: u kiest voor € 40 boeken uit meer dan 250 
titels die u op de website van het Davidsfonds vindt (www.
davidsfonds.be/lidmaatschap). U krijgt dus meteen waar 
voor uw geld! Heeft u liever geen boeken, dan kan u ook 
gewoon € 40 betalen. En wat belangrijk is: het lidmaatschap 
geldt meteen voor alle leden van uw gezin! De € 40 die u aan 
het Davidsfonds geeft - en waarmee u de culturele werking 
ervan ondersteunt - krijgt u dus dubbel en dik terug, zeker 
als u een cultuurreis boekt!

 
NOG MEER VOORDELEN 

VOOR DAVIDSFONDS LEDEN

Naast de korting op de cultuurreizen voor alle reizigers die 
deelnemen, genieten Davidsfonds leden via hun Davidsfonds 
Cultuurkaart ook nog van de volgende extra voordelen:

 µ Lid worden van het Davidsfonds betaalt zich meteen 
terug: voor de € 40 die u investeert, krijgt u boeken in 
ruil die u zelf kiest uit een groot aanbod.

 µ Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt uw hele gezin 
ook korting op alle evenementen en cursussen van het 
Davidsfonds én op alle boeken van het Davidsfonds via 
www.davidsfonds.be of in de boekhandels De Kleine 
Johannes in Leuven, Verhalenhuis in Gent, De Brugse 
Boekhandel in Brugge en De Oude Linden in Tongerlo.

 µ Vier keer per jaar krijgt u het Davidsfonds Cultuurma-
gazine in de bus, vol boeiende interviews, reportages, 
columns en natuurlijk ook wedstrijden. Daarnaast krijgt 
u via de online nieuwsbrieven van het Davidsfonds ex-
clusieve ledenvoordelen toegestuurd, zoals het boek van 
de maand en de cultuurvoordelen van de maand.

 µ Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt u ook kor-
ting of andere voordelen in een resem toonaangevende 
cultuurhuizen in Vlaanderen - onder meer Opera Bal-
let Vlaanderen, M-Museum Leuven, Symfonieorkest 
Vlaanderen, MAS, Concertgebouw Brugge, Music Hall …

GEÏNTERESSEERD OM LID TE WORDEN?
Dat kan heel makkelijk online via www.davidsfonds.be/lidmaatschap
 - daar vindt u alle info. Of bel ons gewoon even op 016 31 06 00
of stuur een mailtje naar cultuurreizen@davidsfonds.be. 

GRAAG KORTING
OP UW

CULTUURREIS?

DAVIDSFONDS 

CULTUURKAART

2016-2017 

An Janssens

Quinten Metsysplein 12

3000 Leuven

Lidnummer: 1234567
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01
CULTUREEL HOOGSTAAND  

PROGRAMMA

Culturele hoogtepunten. Unieke ontdekkingen. 
Exclusieve belevenissen. Davidsfonds Cultuur-
reizen rijgt ze aaneen en geeft u voor elke reis 
de garantie op een rijk, origineel en gevarieerd 
programma waarin sterk gefocust wordt op de 
geschiedenis en cultuur van een stad of land. 
En toch blijft het programma goed gedoseerd: 
er is steeds voldoende vrije tijd.

02
UITZONDERLIJKE 
REISBEGELEIDERS

Réginald Moreels, Mia Doornaert, Luc De 
Vos, Stefan Blommaert, Dirk Brossé, Lieven 
Verstraete, Carlos Steel ... Het zijn maar een 
paar (bekendere) namen tussen de bijna 100 
deskundige reisbegeleiders, allemaal experts 
ter zake. Auteurs, professoren, journalisten, 
musici, wetenschappers, docenten… delen 
op een aanstekelijke manier hun kennis over 
de gebieden die ze samen met u bereizen. 

03
KLEINE, 

GEÏNTERESSEERDE GROEP

U reist altijd in goed gezelschap, want uw me-
dereizigers zijn al net zo enthousiast over de 
bestemming en even geïnteresseerd als u. Het 
zijn mensen met een open geest die houden 
van cultuur. Bovendien reist u – behalve dan 
voor bepaalde dagreizen of korte reizen – 
steeds in een kleine groep van maximum 25 
deelnemers. Extra comfortabel dus.

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN
V I J F  I J Z E R S T E R K E  T R O E V E N

In 2004 startte het Davidsfonds met Davidsfonds Cultuurreizen. Het 
opzet was een kwalitatief hoogstaand reisprogramma aan te bieden, 
in beperkte groep, met deskundige reisbegeleiding, naar cultureel 
interessante bestemmingen. 

Elk jaar groeien zowel het aanbod als de omzet significant. Vandaag 
is Davidsfonds Cultuurreizen een gevestigde waarde, met bijna 200 
afreizen per jaar. Dat succes kwam er natuurlijk niet vanzelf. We lijsten 
de vijf sterkste punten van Davidsfonds Cultuurreizen op – meteen 
uw checklist om voor ons te kiezen.

04
KWALITEIT VOOR  

DE JUISTE PRIJS

Davidsfonds Cultuurreizen hebben een prijs-
kaartje, daar moeten we niet flauw over doen. 
Maar wie alles in acht neemt, zal vaststellen 
dat de prijs zéér correct is. Heel veel is im-
mers inbegrepen: alle excursies, concerten, 
toegangsgelden, fooien enz. – tenzij het (uit-
zonderlijk) anders vermeld is. Bovendien 
profiteert u van de jarenlange expertise van 
reispartner Omnia Travel, logeert u in kwa-
liteitsvolle kamers en geniet u van een ruime 
reisverzekering.

05
TEVREDEN REIZIGERS 

KEER OP KEER

Een van de grote troeven van Davidsfonds 
Cultuurreizen is de tevredenheid van de 
reizigers. Na elke reis wordt er uitvoerig ge-
evalueerd, onder meer via een uitgebreid 
evaluatieformulier dat elke reiziger na de reis 
ontvangt. Per jaar komen er meer dan 2.000 
evaluatieformulieren terug naar ons. En daar 
blijkt telkens opnieuw uit: Davidsfonds Cul-
tuurreizen heeft uitermate tevreden reizigers.
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De uitzonderlijke reisbegeleiders zijn een van de troeven van Davids-
fonds Cultuurreizen. Dankzij de expertise in hun vakgebied, kennis van 
de bestemming en passie om die met u te delen, haalt u het beste uit 
uw reis. Wij zijn trots op al onze reisbegeleiders – dat zijn er in deze 

brochure 90! – maar stellen u graag de vijftien nieuwkomers voor. 
Zij kunnen niet wachten om samen met u op reis te vertrekken en 
nieuwe bestemmingen te ontdekken of bekende plekken met een 
nieuwe invalshoek.

ONTDEK DE 15 NIEUWE
REISBEGELEIDERS

Sofie 
ALBRECHT

Parijs
 

Eric 
RINCKHOUT

Nederland, 
Brussel & Parijs

Vladimir 
RONIN

Sint-Petersburg

Loutfi 
BELGHMIDI

Marokko
 

Anne-Marie 
VAN BROECK

Colombia
 

Isabelle 
VAN DEN BROEKE

Luik
 

Pieter 
BERGÉ

Berlijn
 

Lieven
VERSTRAETE

Brazilië
 

Kathleen 
BILLEN

Senegal
 

Dirk 
BROSSÉ

Philadelphia
 

Christophe 
DEBORSU

Namen
 

Steven 
DE FOER

Kopenhagen &
Stockholm

Marc 
PERMEKE

Cruise 
Zuid-Italië

Maja 
PANAJOTOVA

Bulgarije
 

Guy 
POPPE

Namibië
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WAT ERFGOEDTOERISME VOOR U VANDAAG KAN BETEKENEN

DE GRAND TOUR ANNO 2016

HOE DE GRAND TOUR 
ONTSTOND

In de 18de en 19de eeuw was een grand tour 
voor de adel en hogere burgerij de uitgelezen 
manier om het erfgoed van de oudheid en 
de renaissance te leren kennen. Ze vertrok-
ken op een culturele rondreis in Europa, 
met Italië als favoriete bestemming, om 
zich te herbronnen en zichzelf een cultu-
rele suprematie toe te kennen. Een soort 
culturele verlichting dus. Ondertussen heeft 
het begrip erfgoed een ruimere betekenis 
gekregen. Waar het vroeger beperkt was 
tot monumenten en kunstvoorwerpen in 
verzamelingen en musea, werd het geleidelijk 
aan verbreed en verdiept: zo worden naast 
tempels, kathedralen, paleizen en stadhui-
zen ook historische stads- en dorpskernen, 
industriële sites, sociale woonwijken en meer 
algemeen cultuur- en natuurlandschappen, 
voorwerpen uit het dagelijkse leven, soci-

ale tradities, muziek, dans, theater en zelfs 
voeding als erfgoed beschouwd.

ERF-GOED: SPIEGEL VAN 
VISIES EN WAARDEN 

Erfgoed, of het nu een tempel, industriële 
site of sociale traditie is, drukt altijd be-
paalde visies, concepten en vooral waarden 
uit. Erfgoed is immers typerend voor de 
culturele persoonlijkheid van een specifieke 
leefgemeenschap, verbindt het heden met 
het verleden en mensen onderling, en laat 
zijn sporen in het cultuurlandschap, dat we 
erven, achter. Net zoals een leefgemeen-
schap en haar inwoners kunnen die visies, 
concepten en waarden en hun realisatie door 
de eeuwen heen veranderen en erfgoed en 
leefomgeving herhaald verrijken. Het ach-
terhalen en bewaren van die historische en 
cultureel verschillende interpretaties van erf-

goed door de eeuwen heen en hun weerslag 
op de leefgemeenschappen laat toe bezochte 
sites te begrijpen. Daardoor krijgen we een 
beeld van hoe mensen in andere culturen, 
vroeger en nu, hier en overal ter wereld, 
dachten en handelden.

VAN ERFGOED  
BEWAREN NAAR  

ERFGOEDONTSLUITING 

Maar erfgoed bewaren is niet evident. Het 
heeft meer dan honderd jaar gekost om 
methoden te ontwikkelen voor een conser-
veringsaanpak in verschillende fysische en 
culturele omgevingen, die wetenschappelijk 
verantwoord is. Maar de motivatie was groot: 
erfgoed bewaren draait immers niet om ro-
mantische nostalgie naar het verleden, maar 
om het veiligstellen van de kwaliteit van de 
samenleving van vandaag en morgen.

Het Davidsfonds organiseert sinds 2004 cultuurreizen, met een aanbod 
aan bestemmingen en reisbegeleiders dat elk jaar groeit. Erfgoed staat 
daarbij altijd centraal. En dan gaat het zowel om cultuurlandschap-
pen, steden en slagvelden als om tradities, muziek en literatuur. Vanaf 
nu zal Davidsfonds Cultuurreizen zijn reizen verder uitbouwen als 

gelegenheden bij uitstek om de eigen cultuur en die van anderen, 
van vroeger en nu, beter te leren kennen en waarderen. Net zoals het 
de bedoeling was van de grand tour, in de 18de en 19de eeuw nog 
voorbehouden voor de elite, nu voor iedereen mogelijk.
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De conservering bracht bovendien heel wat 
kansen met zich mee om erfgoed te ontsluiten. 
Met educatieve en sensibiliserende initiatieven 
werden de bewoners van erfgoedsites en de 
bezoekers vertrouwd gemaakt met hun erf-
goed. Zo is erfgoedtoerisme een nieuwe weg 
om zichzelf en andere culturen te leren kennen. 

ERFGOED OP REIS

Het is tegen die achtergrond voor elke reis-
organisatie van belang om over de rol van 
erfgoed(toerisme) tijdens haar reizen te be-
slissen. Het is een uitdaging om te bepalen 
welke erfgoedverhalen en historische of he-
dendaagse ervaringen aan de reizigers aan-
geboden moeten worden tijdens bijvoorbeeld 
een theater- of muziekreis. Van een eenduidig 
en vrijblijvend verhaal dat uitsluitend geba-

seerd is op losse feiten tot een diepgaand dis-
cours met aandacht voor de geschiedenis van 
veranderende waarden en de impact ervan 
op de samenleving en leefomgeving, het scala 
aan mogelijkheden om de reiziger in meer of 
mindere mate inzicht te geven in de evolutie 
van cultuursites en -landschappen is groot. 
Het gaat om het selecteren van hoofdstuk-
ken uit een soort van culturele biografie of 
verkennende etnologie, die in haar geheel of 
slechts gedeeltelijk toegelicht kan worden.

 
DE GRAND TOUR

VAN DAVIDSFONDS
CULTUURREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen wil - samen met 
de tientallen deskundige reisbegeleiders - 
een voortrekkersrol spelen in het verkennen 

van die culturele biografie van al zijn bestem-
mingen. Waar de grand tour in de 18de en 
19de eeuw nog een elitaire aangelegenheid 
was, draagt het uitgebreide aanbod aan cul-
tuurreizen bij tot de democratisering. Zo 
krijgen nog meer reizigers de kans om een 
dieper inzicht te verwerven in het denken, 
voelen en doen van mensen in andere cul-
turen, uit het verleden en het heden, en in 
de ontwikkeling van de mensheid in haar 
geheel. En laat dat inzicht nu net zijn wat kan 
bijdragen tot meer begrip, verdraagzaam-
heid en respect, drie waarden die vandaag 
actueler en relevanter zijn dan ooit. 

Laat Davidsfonds Cultuurreizen uw wereld-
beeld uitdagen. Ga mee op een grand tour 
naar keuze en stel zo uw eigen rondreis in de 
mensheid samen. 

VOOR
ZELFKENNIS 
EN KENNIS 

VAN ANDERE
CULTUREN
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KHTH
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Armenië AM 116
België BE 34, 35, 36, 38, 74, 75
Benin BJ 144
Brazilië BR 21, 154
Bulgarije BG 88, 96
Cambodja KH 138
China CN 130
Colombia CO 152
Cuba CU 156
Denemarken DK 86, 87
Duitsland DE 20, 28, 29 43, 44, 45, 

62, 63, 64, 65, 75, 85
Egypte EG 120
Ethiopië ET 140
Frankrijk FR 20, 26, 38, 39, 40, 

41, 42, 61, 75, 78, 
79, 80, 81, 82, 83

Ghana GH 144
Griekenland GR 20, 109, 110, 112
Hongarije HU 88
India IN 132, 134

Iran IR 128
Israël IL 120, 122
Italië IT 21, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 97, 98, 100, 
101, 102, 120

Jordanië JO 124
Kaapverdië CV 21
Kroatië HR 92, 95
Letland LV 68
Luxemburg LU 75
Malta MT 69
Marokko MA 21, 118
Montenegro ME 94, 95
Myanmar MM 136
Namibië NA 146
Nederland NL 37, 60, 76, 77
Nicaragua NI 150
Noorwegen NO 89
Oman OM 126
Oostenrijk AT 66, 67, 88
Palestina PS 122

Panama PA 150
Polen PL 21, 90, 106
Portugal PT 21, 55, 108
Roemenië RO 88
Rusland RU 21, 46, 91
Senegal SN 142
Servië RS 88, 94
Slovakije SK 88
Spanje ES 21, 53, 54, 70, 103, 

104, 105, 106, 108
Togo TG 144
Tsjechië CS 27
Verenigd 
Koninkrijk

UK 20, 21, 84

Verenigde 
Arabische 
Emiraten

AE 126

Verenigde 
Staten

US 30, 56, 71

Zuid-Afrika ZA 148
Zweden SE 87

BUITEN EUROPA
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14 VA N  A  TOT  Z

UW DAVIDSFONDS 
CULTUURREIS 
VAN A TOT Z

I N SPI R ATI E & I N FOR M ATI E
Blader door de brochure en kies uw vol-
gende bestemming. Graag samen met 
vrienden of familie op reis? Vraag een 
extra gratis exemplaar aan via cultuur-
reizen@davidsfonds.be of 016 31 06 00. 
Of doe samen inspiratie op tijdens een 
beurs of reisevenement!

VOOR BE R E I DI NG
Bereid u voor op uw reis tijdens een Da-
vidsfonds cursus of dagevenement en laat 
u inspireren door de leestips van uw reis-
begeleider. Leer haar/hem en de andere 
reizigers kennen tijdens de voorreisverga-
dering, waar u meer ontdekt over het reis-
programma en erna samen kunt lunchen.

OP R E IS!
Geniet met volle teugen en een gerust ge-
voel van uw Cultuurreis, want bijna alles 
is inbegrepen in de prijs.
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R EÜ N I E?
Zin om de reisbegeleider en andere rei-
zigers nog eens terug te zien? Misschien 
organiseert uw reisbegeleider wel een re-
unie! Dan kan u meteen uw plannen voor 
uw volgende reis delen.

FOTOW E DSTR I J D
Heeft u mooie foto’s gemaakt tijdens uw 
Cultuurreis? Stuur ze dan zeker in voor de 
fotowedstrijd! U maakt elke maand kans 
op een reischeque en de jaarwinnaar gaat 
met een reis aan de haal.

 
UW TROUW WORDT BELOOND

Heeft u meer dan 10 Davidsfonds Cultuurreizen - dagreizen of meerdaagse reizen - meege-
maakt? Dan wordt u automatisch opgenomen in het getrouwheidsprogramma. Dat levert 
u drie extra voordelen op:
01. U krijgt de nieuwe reisbrochure twee keer per jaar in avant-première te zien. Zo heeft 

u de tijd om uw keuze te maken en kan u in alle rust boeken vóór de brochure bij alle 
geïnteresseerden in de bus valt.

02. U wordt twee à drie keer per jaar uitgenodigd voor een exclusief evenement.
03. U ontvangt elk jaar een geschenk als u naar het reisevenement komt.

 
WORD AMBASSADEUR!

Bent u heel tevreden over uw reis en ziet 
u het wel zitten om uw ervaringen met 
andere reizigers te delen? Wordt dan am-
bassadeur van Davidsfonds Cultuurreizen! 
Wij vermelden uw e-mailadres graag op 
de website bij de reis/reizen die u heeft 
meegemaakt, zodat geïnteresseerden met 
hun vragen bij u terecht kunnen.
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EEN FLUITJE VAN EEN CENT

PER TELEFOON
016 24 38 38

Dit is het nummer van Davidsfonds Cul-
tuurreizen/Omnia Travel waar u terecht kan 
voor alle informatie over de reizen uit deze 
brochure. U kan ook meteen uw reis boeken. 
Davidsfonds Cultuurreizen/Omnia Travel 
is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 
9 tot 17 uur.

VIA DE WEBSITE
WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

Op deze deelpagina van de Davidsfonds 
website krijgt u het overzicht van alle reizen, 
plus up-to-date informatie. U kan ook meteen 
online uw reis boeken via het elektronische 
reservatieformulier.

VIA E-MAIL
CULTUURREIZEN@OMNIATRAVEL.BE

U kan ook vlot per e-mail een Davidsfonds 
Cultuurreis boeken, of langs deze weg infor-
matie vragen. Vermeld wel altijd goed al uw 
gegevens en alle details van de reis waarover 
u mailt.

PER POST
HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

Schrijf in via het inschrijvingsformulier dat 
u op pag. 159 van deze brochure vindt en 
stuur het op naar: Davidsfonds Cultuurreizen/
Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 
Leuven. U kan het formulier ook faxen naar 
016 24 38 02.

VIA EEN REISKANTOOR
VAN OMNIA TRAVEL

De Omnia Travel reiskantoren staan tot uw 
beschikking om u advies te geven over de 
Davidsfonds Cultuurreizen en om uw reis te 
boeken. Er zijn Omnia Travel reiskantoren in 
Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven 
en Roeselare (voor adressen en openings-
uren: zie www.omniatravel.be). De Omnia 
Travel reiskantoren zijn open van maandag 
tot vrijdag, en eveneens op zaterdagvoormid-
dag buiten de schoolvakanties (behalve de 
kantoren Hasselt en Brussel).

VOLG ONS
OP FACEBOOK OF TWITTER

Deel uw reiservaringen en verneem meer over 
de Cultuurreizen op onze Facebookpagina 
– www.facebook.com/davidsfondscultuur-
reizen of volg ons voor de laatste nieuwtjes 
op Twitter (www.twitter.com/davidsfonds).

INFO & RESERVATIE

Een Davidsfonds Cultuurreis boeken is een fluitje van een cent. Het 
gaat immers erg gemakkelijk, gewoon van bij u thuis per telefoon, 
via de Davidsfonds website, via e-mail of per gewone post. Wilt u 
toch nog graag even overleggen voor u een bepaalde reis boekt? 

Geen probleem: u kan altijd terecht in een Omnia Travel reiskantoor.  
En o ja, aan de reservatie van een Davidsfonds Cultuurreis zijn nooit 
dossierkosten verbonden. Mooi meegenomen, toch?
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Met de informatie in deze brochure komt u natuurlijk al een heel eind, 
maar niets wakkert de reislust meer aan als een persoonlijk gesprek 
over onze reizen! Wil u de mensen leren kennen die zich dag na dag 
inzetten voor nog mooiere Cultuurreizen? U kan terecht op verschil-

lende beurzen én op ons eigen reisevenement! Kom proeven van onze 
reizen, praat met ons, vuur al uw vragen op ons af en leer tijdens ons 
reisevenement ook medereizigers en reisbegeleiders kennen. We 
staan vol enthousiasme voor u klaar. 

TI JDENS EEN BEURS OF REISEVENEMENT

REISEVENEMENT

U bent ook van harte welkom op het (gratis!) 
reisevenement op zaterdag 21 januari 2017, 
9u30 tot 17u, in het Provinciehuis Vlaams-
Brabant in Leuven. U heeft vijf goede redenen 
om zeker aanwezig te zijn:

01. U ontmoet heel wat reisbegeleiders die u 
graag meer vertellen over hun favoriete 
bestemmingen.

02. U kan al uw praktische vragen stellen 
aan medewerkers van Omnia Travel.

03. U krijgt de kans om de medewerkers 
van Davidsfonds Cultuurreizen te ont-
moeten.

04. U bepaalt mee wie de jaarwinnaar wordt 
van de fotowedstrijd én u maakt zelf kans 
op een mooie prijs.

05. U kan ter plekke meteen uw Davidsfonds 
Cultuurreis boeken.

BEURZEN

Zin om op Davidsfonds Cultuurreis te ver-
trekken en nog op zoek naar meer inspiratie 
of informatie? Kom dan langs tijdens een van 
de volgende beurzen:

 + Wijnbeurs Leuven 
vrijdag 18 – zondag 20 november 2016

 + Wijnbeurs Antwerpen 
vrijdag 25 – zondag 27 november 2016

 + Vakantiebeurs Utrecht 
woensdag 11 – zondag 15 januari 2017

 + Vakantiesalon Vlaanderen in Antwerpen 
donderdag 26 – maandag 30 januari 2017 

SCHRIJF U IN

Mis het reisevenement in Leuven niet 
en schrijf u nu al in via:
cultuurreizen@davidsfonds.be 
of 016 31 06 00. 

Houd ook zeker de website 
www.davidsfonds.be/cultuurreizen 
en de Facebookpagina
www.fb.be/davidsfondscultuurreizen
in de gaten voor alle informatie! 

KOM PROEVEN 
VAN ONZE REIZEN
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Winnaar fotowedstrijd 2015 © Francis Vandecasteele - Volgacruise (Rusland)



F OTO W E D STR I J D  2017  19

 FOTOWEDSTRIJD 2016

WIN EEN CRUISE VOOR 2

Op deze pagina ziet u de winnende foto van 
de fotowedstrijd 2015. Elke maand mag u met 
maximum drie foto's dingen naar de titel Foto 
van de maand. Die foto's hoeven natuurlijk niet 
per se genomen te zijn in die specifieke maand, 
zolang ze maar genomen zijn tijdens een Da-
vidsfonds Cultuurreis. In januari 2017 komen 
de twaalf foto's die elke maand verkozen zijn 
op onze website en op onze facebookpagina. 
Vanaf dan geldt de stem van het publiek! De foto 
die aan het eind van de rit de meeste stemmen 
verzameld heeft, wint. Elke maandwinnaar krijgt 
een reischeque t.w.v. € 100 en de hoofdprijs Foto 
van het Jaar is een cruise voor twee in volpension 
met de MS Cyrano de Bergerac op de Gironde, 
de Garonne en de Dordogne in juni 2017. De 
gulle sponsor is CroisiEurope. In onze volgende 
brochure (eind december) kan u alles lezen over 
de volgende fotowedstrijd die start op 1/1/2017.
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Met Luc De Vos & Franky Bostyn naar
ARRAS & DE SOMME (VAN 14 T.E.M. 16 OKTOBER 2016)

Reis mee langs de tijdlijn van WO I en maak tijdens deze 
unieke driedaagse kennis met een boeiende frontstreek 
in Noord-Frankrijk. Zowel voor de heuvels rond Arras 
als om het grillige terrein ten noorden van de Somme 
werd de hele oorlog bijzonder hevig gevochten. Op het 

front rond Arras concentreert u zich op de gevechten 
van 1917, aan de Somme op de gelijknamige slag van 
1916. U ontdekt ook heel wat kleinere sites: minder 
bekend, maar daarom niet minder interessant.

Met Robert Nouwen naar
TRIER (VAN 7 T.E.M. 9 OKTOBER 2016)

Het Rheinische Landesmuseum, het Stadtmuseum 
Simeonstift en het Museum am Dom brengen drie 
tentoonstellingen rond Nero, een van de bekendste, 
maar ook een van de beruchtste Romeinse heersers. 
Nero - Kaiser, Künstler und Tyrann, vertelt over zijn 

opkomst, regering en ondergang. De eerste grootschalige 
christenvervolgingen komen aan bod in Nero und die 
Christen. Ten slotte schenkt Lust und Verbrechen. Der 
Mythos Nero in der Kunst een beeld van de wijze waarop 
Nero in de kunsten werd overgeleverd.

Met Rik Tyrions naar
BERLIJN & POTSDAM (VAN 6 T.E.M. 9 OKTOBER 2016)

Bijna 40 jaar lang verdeelde een muur Berlijn in twee. 
Sinds ’89 is de in sneltempo gerenoveerde stad opnieuw 
een spetterende metropool. Liefhebbers van musea en 
monumenten komen ruimschoots aan hun trekken, 
maar ook voor wie van moderne architectuur houdt, 

is Berlijn een paradijs. Journalist en Duitslandkenner 
Rik Tyrions leidt u van west naar oost en weer terug. 
U kunt ook onmogelijk voorbij aan Potsdam, waar de 
koningen van Pruisen prachtige paleizen en tuinen 
lieten aanleggen.

Met Walter Van Strydonck naar
KRETA (VAN 1 T.E.M. 8 OKTOBER 2016)

Geen eiland dat meer tot de verbeelding spreekt dan 
Kreta. Bewandel de grens tussen fictie en feiten en maak 
kennis met de Minoïsche beschaving. Absolute hoog-
tepunten zijn de vier grote paleizen en de verzamelde 
vondsten in het Archeologisch Museum van Heraklion. 

U staat echter ook stil bij de recentere geschiedenis, zoals 
de leprozenkolonie op Spinalonga, de oorlog tussen 
vrijheidsstrijders en de Ottomanen en de gruwelen van 
WO II. Een reis doorheen duizenden jaren Europese 
geschiedenis!

Met Marleen Reynders & Tom Boiy naar
LONDEN (17 SEPTEMBER 2016)

Maak een dagtocht langs fascinerende regio’s en be-
schavingen in het British Museum! Egyptologe Marleen 
Reynders licht de Egyptische collectie toe, van indruk-
wekkende beelden van goden en farao’s, tot sarcofagen, 
mummies en de befaamde steen van Rosetta. Assyrio-

loog Tom Boiy neemt u dan weer op sleeptouw langs 
de topstukken van de afdeling Oude Nabije Oosten: 
ellenlange galerijen met reliëfs en imposante stieren 
met mannenhoofden, maar ook fijnere kunstobjecten 
als juwelen en spijkerschriftteksten.

LAATSTE PLAATSEN
Veel Davidsfonds Cultuurreizen kennen al heel wat belangstelling, som-
mige zijn toe aan hun allerlaatste plaatsen. Daarom staan ze niet meer 
uitgebreid vermeld in deze brochure. Als u nog mee wil, aarzel dan niet 

om snel in te schrijven. U kan de volledige reisbeschrijvingen nog steeds 
terugvinden op onze website: www.davidsfonds.be/cultuurreizen, of 
in de vorige brochure van Davidsfonds Cultuurreizen.

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

L A ATSTE  P L A ATS E N  21

Met Karel Peeters naar
SINT-PETERSBURG (VAN 29 DECEMBER 2016 T.E.M. 2 JANUARI 2017)

Ga met Karel Peeters op verkenning langs de zilveren 
eeuwroute. De Hermitage, de Nevsky Prospekt, het 
Yusupovpaleis, de Peter- en Paulvesting en -kathedraal, 
het Russisch Museum, het Catharinapaleis … u weet 
niet waar eerst kijken! Ook muziekliefhebbers komen 

aan hun trekken. U woont een balletvoorstelling of 
concert bij in een van de bekende theaters en geniet van 
een concertje door een Russisch kerkkoor. De overgang 
van 2016 naar 2017 viert u in stijl met een uitgebreid 
diner in uw hotel.

Met Eric Gobin naar
KRAKAU (VAN 14 T.E.M. 18 DECEMBER 2016)

Krakau werd in 1978 als eerste Europese stad op de 
Unesco-werelderfgoedlijst geplaatst. De stad floreerde 
als lid van het Hanzeverbond en was tot in 1596 de 
hoofdstad van Polen. Krakau is een lust voor het oog 
met de dominante Wawelheuvel en de schitterende 

authentieke binnenstad. U ontdekt ook de joodse wijk 
Kazimierz, bewondert de grote zoutmijn van Wieliczka 
en wordt geconfronteerd met een van de donkerste pe-
riodes uit de moderne geschiedenis tijdens een bezoek 
aan Auschwitz.

Met Fred Brouwers naar
LONDEN (VAN 1 T.E.M. 4 DECEMBER 2016)

Eindejaar in Londen betekent overal twinkelende kerst-
lichtjes en tonnen sfeer. Een mooie setting voor een 
vierdaagse vol kunst en muziek! U bezoekt de Courtauld 
Gallery, het Shakespeare Globe Theatre, Tate Modern 
en de prestigieuze expo Intrigue: James Ensor by Luc 

Tuymans. U geniet niet alleen van een concert in de 
muziekkamer van Händel, maar hoort ook o.a. violiste 
Hilary Hahn in het eerste vioolconcerto van Max Bruch 
en Thomas Hampson in Les Contes d’Hoffmann van 
Jacques Offenbach.

Met John Everaert op
CRUISE VAN LISSABON NAAR RIO DE JANEIRO (VAN 19 NOV. T.E.M. 9 DEC. 2016)

Treed in de voetsporen van de ontdekkingsreizigers! 
Lissabon, Cadiz, Tanger, Tenerife, de Kaapverdische 
Eilanden, Recife, Salvador de Bahia en Rio de Janeiro 
staan op het programma tijdens deze droomcruise. 
Onderweg geniet u niet alleen van de faciliteiten op het 

schip, maar ook van de lezingen van John Everaert. Hij 
geeft exposés over Vlamingen in Latijns-Amerika, sla-
venhandel, piraterij en overzeese landverhuizing, maar 
duidt ook de actuele situatie in de bezochte archipels 
en de eindbestemming Brazilië.

Met Bruno Spaepen naar
MILAAN (VAN 31 OKTOBER T.E.M. 3 NOVEMBER 2016)

Ondanks zijn modeontwerpers, voetbalploegen en 
kunstschatten blijft Milaan voor velen in de eerste plaats 
een muziekstad. U bezoekt enkele belangrijke plaatsen 
uit het leven van Verdi, krijgt een rondleiding door het 
museum en de ateliers van de Scala en gaat er natuur-

lijk ook naar een opera kijken! Mozarts Le Nozze di 
Figaro is een muzikale hoorn des overvloeds vol frisse, 
uitbundige en elegante melodieën, een echte opera 
buffa vol verkleedpartijen, persoonsverwisselingen en 
misverstanden.

Met Fred Brouwers naar
OXFORD (VAN 14 T.E.M. 17 OKTOBER 2016)

Sinds 2002 viert Oxford elk jaar het Lied met de grote L. 
Er vinden meer dan 30 concerten plaats op verschillende 
locaties in de prachtige universiteitsstad, uitgevoerd door 
de beste vertolkers van het repertoire. We selecteerden 
drie topconcerten, met o.a. Sarah Connolly en Sophie 

Karthäuser, met muziek van Schumann, Dvorak en 
vele anderen. Laat u overdonderen, samen met Fred 
Brouwers, en ontdek ook al het andere moois dat de 
stad te bieden heeft!
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 N I E T  T E  M I S S E N  C U LT U U R R E I Z E N

DE BLIKVANGERS

Deze brochure biedt u weer een ruime keuze aan boeiende cultuur-
reizen, van één dag tot zeventien dagen. Stuk voor stuk intrigerende 
bestemmingen, dichtbij of veraf, die u onder deskundige begeleiding, 
met gelijkgestemden en in alle comfort kunt ontdekken. Reizen met 

een grote belevingswaarde en zelfs enkele historische mijlpalen of 
specifieke themareizen. We selecteerden voor u alvast zeven blik-
vangers, een inspirerend voorsmaakje van ons complete aanbod.

2
1

3

DE GOEDE WEEK ZOALS DE SPANJAARDEN HAAR BELEVEN

De Semana Santa: voor Spaanse katholieken is de 
week voor Pasen zonder twijfel de belangrijkste pe-
riode op de religieuze kalender. In het Andalusische 
Sevilla lijkt de hele stad wel op straat te komen om 
de lijdensweg van Christus en het lot van Maria te 
herdenken. Elke broederschap vertrekt, begeleid 
door een muziekcorps, uit zijn kerk met een Jezus-
altaar en een Maria-altaar. Een even imponerend als 

ontroerend schouwspel dat u meemaakt vanop de 
eerste rij en niet licht zult vergeten. Reisbegeleider 
Luk Corluy zorgt voor deskundige uitleg en laat u 
de hoogtepunten van het wonderlijke Sevilla op 
uw tempo ontdekken. Een uitstap naar Cordoba 
op paaszaterdag en de paasmis op zondag sluiten 
deze emotionele, intense vierdaagse af. è pag. 54 

EEN MUZIKALE KERST IN HET SFEERVOLLE HART VAN TSJECHIË 

Weinig Europese steden ademen in de winter zo’n 
feeërieke sfeer uit als Praag, de stad van honderd 
torens. Waar kunt u dan ook beter Kerstmis vie-
ren dan in Kafka’s melancholische geboorteplaats? 
Pianiste Els Swinnen neemt u mee op sleeptouw 
tijdens een onvergetelijke vijfdaagse vol muziek! 
U bezoekt onder meer het Tsjechisch Muziekmu-
seum, kunt genieten van Dvoraks opera Rusalka 

in het Nationaal Theater en Mozarts Le Nozze di 
Figaro in het Estates Theater. Absoluut hoogtepunt 
wordt ongetwijfeld het exclusieve pianorecital dat 
Els Swinnen voor u op een uitzonderlijke loca-
tie zal geven. Mooie winterwandelingen door het 
oude centrum van Praag en uitstekende maaltijden 
maken deze hartverwarmende kerstreis helemaal 
memorabel. è pag. 27

WERELDPREMIÈRE IN PHILADELPHIA MET DIRK BROSSÉ

Componist en dirigent Dirk Brossé is sinds 2010 
artistiek leider bij The Chamber Orchestra in Phila-
delphia. Tijdens deze zesdaagse neemt hij u in deze 
muziekstad mee achter de schermen bij ‘zijn’ orkest. 
U kunt een repetitie volgen, hem alles vragen wat 
u ooit had willen vragen, genieten van een bezoek 
aan het beroemde Curtis Institute of Music dat 
hij voor u regelt en als klap op de vuurpijl bent u 

getuige van de première van Brossés meest recente 
compositie! Daisy Mertens, die de stad van binnen 
en buiten kent, neemt u mee op ontdekking door de 
stad en haar rijke geschiedenis die zich vertaalt in 
heel wat bijnamen, van The Birthplace of America 
en The Cradle of Liberty, tot The City of Brotherly 
Love. è pag. 71
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4

6
5

7

NAAR DE KERN VAN DE EUROPESE UNIE

De Europese Unie: dankzij Hendrik Vos en Rob 
Heirbaut krijgt u een antwoord op alles wat u wilde 
weten maar nooit durfde vragen! Deze reis neemt 
u mee naar vijf steden die een sleutelrol spelen in 
de hedendaagse EU. In Brussel maakt u een wan-
deling door de Europese wijk, in Frankfurt bent u 
te gast bij de Europese Centrale Bank. Straatsburg 
is dan weer een waar Europees kruispunt, waar u 

het Europees Parlement in plenaire zitting aan het 
werk kunt zien! In Metz en Luxemburg volgt u het 
levenspad van Robert Schuman, ‘vader van Europa’. 
Die laatstgenoemde stad huisvest ook het Europese 
Hof van Justitie en de Europese Rekenkamer. Ex-
clusieve ontmoetingen met parlementsleden geven 
deze politiek-historische reis een meerwaarde.  
è pag. 75

BENIN, TOGO EN GHANA: DRIE AFRIKAANSE JUWELEN

Netjes liggen ze naast elkaar genesteld aan de 
zuidkant van West-Afrika: Benin, Togo en Ghana. 
Prachtige landen met een adembenemende na-
tuur en een rijke geschiedenis. De koningen die 
er eeuwen geleden heersten, maakten plaats voor 
kolonisten. Portugezen, Nederlanders, Engelsen: 
ze lieten allemaal een onuitwisbare stempel achter. 
Ook om de slavenhandel, een trieste bladzijde uit 

de geschiedenis, kunt u niet heen. Natuurlijk kijkt 
u ook richting de toekomst. John Everaert en Seppe 
Deckers laten u kennismaken met o.m. verschil-
lende projecten van Vredeseilanden en van Hubi 
& Vinciane: een hospitaal, een boerderij en een 
weeshuis. Op twee weken tijd zult u drie nieuwe 
landen in uw hart sluiten! è pag. 144

HET MOOISTE VAN ZUID-ITALIË PER SCHIP

Een rist topbestemmingen van Zuid-Italië per 
cruiseschip ontdekken: het is een hemelse com-
binatie. U begint uw reis met een van de meest 
gerenommeerde Unesco-werelderfgoedsites ter 
wereld, de ruïnes van Pompeii! De hoogtepunten 
volgen elkaar snel op: de vele schatten van het mooie 
Napels verkennen, genieten van adembenemende 
vergezichten vanop de top van de Etna, streekpro-

ducten degusteren in het bekoorlijke kustplaatsje 
Tropea, kuieren in pittoreske vissersdorpjes … 
Reisbegeleider Marc Permeke woonde jarenlang 
in Italië en deelt graag zijn passie met u. Een rijk 
gevuld programma, maar dankzij uw comfortabel 
cruiseschip hebt u tussendoor tijd genoeg om uit te 
rusten en de batterijen weer helemaal op te laden. 
Het beste van beide werelden! è pag. 102

BRAZILIË: ONTDEK AFRO-BRAZIL

Brazilië staat garant voor een mix van niet te ver-
smaden cultuur en gastronomie. Met het historisch 
centrum van Salvador, de barokke oude hoofdstad 
van Minas Gerais en het bedevaartsoord Congonhas 
staan er drie Unesco-werelderfgoedsites op het pro-
gramma van deze onvergetelijke reis, begeleid door 
Lieven Verstraete en Kris Clerckx. De moqueca’s of 
Afro-Braziliaanse stoofpotjes van zeevruchten en 

de rivierkreeften zijn om duimen en vingers van af 
te likken en u wordt helemaal ondergedompeld in 
het echte Brazilië tijdens een dansvoorstelling en 
traditionele show. Ook kunst en architectuur komen 
aan bod tijdens een bezoek aan het Museo Bahia 
Hansen en het Museu de Arte Contemporânea. 
Nagenieten doet u op het legendarische strand van 
Copacabana. Met of zonder sigaar. è pag. 154





EINDEJAARS-
REIZEN

PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
26 De Elzas ...............................................................Bruno Vanspauwen ...................................... 14/12/2016 .................... 5
27 Praag ....................................................................Els Swinnen ....................................................... 23/12/2016 .................... 5
28 Berlijn & Potsdam ...........................................Rik Tyrions ........................................................ 29/12/2016 .................... 5
29 Dresden ..............................................................Beatrijs Van Hulle .......................................... 22/12/2016 .................... 6
30 Washington & New York .............................Mia Doornaert ................................................ 06/12/2016 .................... 8

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

E I N D E J A A R S R E I Z E N  25



©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

 µ  Unieke kerstsfeer in een prachtige wijnstreek
 µ  Kennismaking met de Elzasser gastronomie 
met deskundige toelichting door Bruno 
Vanspauwen
 µ  Maaltijden in pittoreske restaurants met lokale 
specialiteiten
 µ  Wijnen inbegrepen bij alle geplande maal-
tijden

DAG 1: Brussel - Straatsburg - Colmar M-A
Van Brussel naar Straatsburg met de autocar. Onder-
weg geeft uw reisbegeleider een uiteenzetting over 
de gastronomie in de Elzas. Vlakbij de Duitse grens 
ligt Straatsburg, de hoofdstad van de Elzas, omarmd 
door de rivier de Ill. U maakt een uitgebreide wande-
ling door de stad langs de prachtige kathedraal, een 
van de fraaiste en meest authentieke van de gotiek, 
en kuiert door het pittoreske La Petite France. Verder 
naar uw hotel in het schilderachtige Colmar.

DAG 2: Colmar - Ribeauvillé - Colmar O-A
U gaat op verkenning in Colmar, gekenmerkt door 
de vele vakwerkhuizen en de pittoreske kanalen in de 
schilderswijk Petite Venise. In de maand december 
wordt het hele dorp ondergedompeld in een unieke 
kerstsfeer. Op de kerstmarkt met een levensgrote 
kerststal kunt u genieten van enkele culinaire spe-
cialiteiten van de streek. Na de middag trekt u naar 
Ribeauvillé, thuis van het wijndomein van de familie 
Trimbach. Met uw reisgenoten proeft u enkele van 
de beste wijnen die het domein produceert.

DAG 3: Kaysersberg - Wintzenheim - Colmar O-A
Na het ontbijt naar het stadje Kayserberg, aan de 
oevers van de Weiss. Daar wordt u ondergedompeld 
in de middeleeuwse sfeer die zo typisch is voor de 
streek. U brengt een bezoek aan Domaine Wein-
bach, waar de familie Faller sinds het einde van de 
19de eeuw topwijnen verbouwt. Vrije lunch. Iets 
zuidelijker, in Wintzenheim, ligt het wijndomein van 
Josmeyer. U geniet er o.a. van de Grand Cru Hengst. 

DAG 4: Eguisheim - Husseren-les-Châteaux - 
Colmar O-A
Naar Eguisheim, een van de mooiste dorpen van 
Frankrijk in het hart van de Elzas, tussen de wijn-
gaarden. U wandelt er langs de 13de-eeuwse stads-
muren en de elegante huizen van de Grand’Rue. In 
de namiddag trekt u naar het wijndomein Kuentz-
Bas in Husseren-les-Châteaux. Al 200 jaar produ-
ceren zij verschillende wijnen die elk hun eigen 
karakter hebben. Uitgebreid afscheidsdiner in een 
lokaal restaurant. 

DAG 5: Sélestat - Brussel O-M
Op de terugweg naar België houdt u nog halt in 
Sélestat voor een bezoek aan de humanistenbiblio-
theek. Deze bibliotheek van Beatus Rhenanus biedt 
naast zeldzame middeleeuwse handschriften ook 
een prachtig overzicht van de geschiedenis van het 
boek van de 6de tot de 16de eeuw. Na de laatste 
lunch, terug naar Brussel.

Met Bruno Vanspauwen naar

DE ELZAS
GEN I ETEN VAN ELZ A SSER W I J N EN G A STRONO M I E TI J DENS DE KERSTPERIODE

R E ISDATA
 è  14 december 2016
 ç  18 december 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.490
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Degustaties en exclusieve be-
zoeken aan topwijnhuizen

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Bruno 
Vanspauwen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal in een kwaliteitsvol 
viersterrenhotel in Colmar

 +  2 middagmalen en 3 avondma-
len in lokale restaurants

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuur-
reizen is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BRUNO VANSPAUWEN werd ge-
boren in het uitstekende wijnjaar 1959, 
en maakte van zijn passie voor wijn 
en gastronomie al snel zijn tweede 
beroep. Al twintig jaar is hij wijn- en cu-
linair journalist voor o.m. De Standaard, 
Knack Weekend, Trends en Feeling.

26 E I N D E J A A R S R E I Z E N
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 Boek: Gert Corremans,  Rijn & wijn

 Tournee: De Belg en zijn wijn - diverse locaties 



E I N D E J A A R S R E I Z E N  27
©

 S
H

U
T

T
E

R
ST

O
C

K

 µ  Exclusief recital door pianiste Els Swinnen op 
uitzonderlijke locatie
 µ  Dvoraks opera Rusalka in het Nationaal The-
ater en Mozarts Le Nozze di Figaro in het 
Estates Theater
 µ  Privéconcert met volksmuziek
 µ  Unieke en exclusieve bezoeken aan het Es-
tates Theater, de Strahovbibliotheek en de 
Smetanahal

DAG 1: Brussel - Praag M-A
Rechtstreekse vlucht naar Praag. Na de lunch in het 
hotel wordt u vergast op een exclusief recital van 
uw reisbegeleider Els Swinnen. Tijdens de korte 
verkennende wandeling nadien komt u zeker ook 
langs het nieuw gerestaureerde Tsjechisch Mu-
ziekmuseum. Het hoog aangeschreven Tsjechische 
volksmuziekensemble Mala Ceska Muzika speelt 
voor u ‘s avonds exclusief een concert in onvervalste 
kerstsfeer.

DAG 2: Praag O-A
In de voetsporen van Mozart brengt u een exclusief 
bezoek aan het Estates Theater. Dan volgt het Re-
presentatiehuis, een juweel van Praagse jugendstil. 
Hier brengt u een exclusief bezoek aan de Smeta-
nahal, de grootste concertzaal van de stad. Nadien 
neemt uw reisbegeleider u mee op kerstwandeling 
langs de oude koningsroute tot aan de Moldau, 
de legendarische Karlsbrug en verder naar Mala 
Strana. Bezoek aan de Mariakerk met het kindje 
Jezus van Praag. Kerstavonddiner in een uitstekend 
restaurant.

DAG 3: Praag O-M-A
Wie dat wil kan de kerstviering bijwonen in de 
Sint-Jacobskerk. Koor en orkest luisteren de vie-
ring op. Na de lichte lunch brengt u een begeleid 
bezoek aan het Muchamuseum, gewijd aan de art-
nouveaucreaties van deze Tsjechische kunstenaar. 
Na de inleiding door uw reisbegeleider naar het 
Nationaal Theater, waar u Dvoraks beroemde opera 
Rusalka bijwoont. Tijdens het diner kunt u napraten 
met uw reisgenoten.

DAG 4: Praag O-M
Uitgebreid bezoek aan de Praagse burcht met de 
Sint-Jorisbasiliek, de gotische ridderzaal en de Sint-
Vituskathedraal. Daarna bezoek met gids aan het 
Strahovklooster en de wereldvermaarde bibliotheek. 
Lunch op het domein van het klooster. ‘s Avonds 
trekt u naar het Estates Theater voor Mozarts vro-
lijke opera Le Nozze di Figaro.

DAG 5: Praag - Brussel O-M
Laatste bezoeken in Praag. Naar Josefov, het joodse 
stadsgedeelte. U bezoekt onder meer de oudste 
bewaard gebleven en nog dienstdoende synagoge 
in Europa. Heerlijke afscheidslunch en terugvlucht 
naar Brussel.

Met Els Swinnen naar

PRAAG
M U Z I K A L E  E N  C U LT U R E L E  K E R S T V E R R A S S I N G E N  I N  D E  G O U D E N  S TA D

R E ISDATA
 è  23 december 2016 
 ç  27 december 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.540
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 185 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets in cat. I voor de 2 opera’s 
(waarde: € 100)

 +  Exclusief pianorecital door Els 
Swinnen en kerstconcert van 
het volksmuziekensemble Mala 
Ceska Muzika

 +  Reisbegeleiding en inleidingen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt, 
een lunch en een diner in het 
uitstekende en centraal gelegen 
K+K Hotel Central****

 +  3 lunches en 2 diners (waarvan 
het kerstavonddiner incl. dran-
ken) in lokale restaurants 

 +  Vluchten Brussel-Praag h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen vaak te voet 
of met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuur-
reizen is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ELS SWINNEN studeerde piano aan 
het Lemmensinstituut in Leuven en la-
ter ook aan de Academie voor Muzische 
Kunsten in Praag. Door deze studies en 
frequente concerten in Tsjechië is ze 
goed op de hoogte van het culturele 
leven daar. Ze geeft les aan LUCA, cam-
pus Lemmens, en concerteert in bin-
nen- en buitenland. Dit is haar vijftiende 
Davidsfonds Cultuurreis naar Praag.
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 µ  Uitgebreid bezoek aan monumenten en musea 
(Neues Museum, Gemäldegalerie …)
 µ  Excursie naar Potsdam met o.m. bezoek aan 
Sanssouci
 µ  Feestelijk oudejaarsavondbuffet (incl. drank), 
lunch op het dak van de Reichstag
 µ  Nieuwjaarsconcert in een van de Berlijnse 
muziektempels

DAG 1: Brussel - Berlijn A
Vlucht naar Berlijn. Na de vrije lunch, uitgebreide 
stadsrondrit met uw reisbegeleider door de hoofd-
stad van Duitsland. U rijdt o.m. langs de Reichstag, 
restanten van de Muur, het nieuwe Hauptbahnhof, 
KaDeWe en de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, 
van de Alexanderplatz over de Spree naar Unter 
den Linden, en van de Gendarmenmarkt naar de 
Brandenburger Tor. Oost- en West-Berlijn lijken ’s 
avonds oude bekenden.

DAG 2: Berlijn O-A
Wandeling met Rik Tyrions door het historisch 
centrum. Berlijn telt meer dan 50 grote musea die 
allemaal topcollecties presenteren. Het Museumin-
sel is een absolute must. Het Bode-Museum staat 
op het programma, alsook het recent heropende 
Neues Museum, waar u de collectie Egyptische 
oudheden (met o.m. het prachtige gesculpteerde 
hoofd van Nefertiti) bewondert. 

DAG 3: Berlijn - Potsdam - Berlijn O-A
Uitstap naar het koninklijke Potsdam. Hier lieten 
de koningen van Pruisen prachtige paleizen en 
tuinen aanleggen. U bezoekt uiteraard het unieke 
paleis Sanssouci. Ook het gezellige en verrassende 
stadscentrum van Potsdam, met de Russische ko-
lonie Alexandrowka en de Hollandse wijk, komen 
aan bod. Nadien kunt u de laatste dag van het jaar 
vrij invullen tot aan het oudejaarsavondbuffet in 
het hotel. 2017 is nu niet ver meer! 

DAG 4: Berlijn O-A
Nieuwjaarsdag in Berlijn. Na het latere ontbijt, 
bezoek aan de interessante schilderijencollectie 
van de Gemäldegalerie. Een museumgids toont 
u de hoogtepunten. ’s Namiddags woont u een 
nieuwjaarsconcert in een van de bekende Berlijnse 
concertzalen bij. Een muzikaal begin van het nieuwe 
jaar. Avondmaal in een uitstekend restaurant.

DAG 5: Berlijn - Brussel O-M
Vrije tijd voor shopping of verder bezoek. Voor wie 
dat wil, organiseert reisbegeleider Rik Tyrions nog 
een wandeling langs de restanten van de muur aan 
de Gedenkstätte Berliner Mauer. U neemt afscheid 
met een lunch op het dak van de Reichstag met 
weids panorama op de Duitse hoofdstad. Terugreis 
naar Brussel.

Met Rik Tyrions naar

BERLIJN & POTSDAM
C U LT U R E E L  H O O G S TA A N D  N I E U W J A A R  I N  D E  D U I T S E  H O O F D S TA DR E ISDATA

 è  29 december 2016 
 ç  2 januari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.545  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 150  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Ticket voor het nieuwjaarsconcert

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
2 diners in het centraal gelegen 
hotel Maritim proArte****+

 +  Feestelijk oudejaarsavondbuffet 
(incl. dranken) in het hotel

 +  1 lunch op het dak van de 
Reichstag en 1 diner in lokaal 
restaurant

 +  Vluchten Brussel-Berlijn h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers, stadsrondrit en 
excursie naar Potsdam in com-
fortabele autocar. Daarbuiten 
gebeuren verplaatsingen te voet 
of met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

RIK TYRIONS werkte meer dan 25 
jaar als radiojournalist bij de VRT. Hij 
maakte tientallen reportages over 
het politieke, economische en sociale 
leven in Duitsland. Daarbij ging veel 
aandacht naar de hereniging van de 
DDR en de Bondsrepubliek. De voorbije 
jaren heeft hij vooral de heropbloei van 
Berlijn als centrale stad in Europa van 
dichtbij meegemaakt. Hij begeleidde 
al meerdere succesvolle Davidsfonds 
Cultuurreizen naar deze stad.
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 Cursus: Het beloofde (Duits)land? Analyse van de 
actualiteit. door Rik Tyrions. Wetteren, woe. 28 sept. 
en 5 okt. van 14 tot 16.30 uur

 Tournee: Grensgangers - diverse locaties
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 µ  Drie opera’s in de prestigieuze Semperoper 
 µ  Uitgebreide stadsbezoeken met o.m. Frauen-
kirche, Zwinger, Semperoper, Residenzschloss 
 µ  Bezoek aan het Historisches en het Neues 
Grünes Gewölbe

DAG 1: Brussel - Berlijn - Dresden A
Vlucht naar Berlijn en bustransfer naar Dresden. 
Eerste verkenning van de stad die in sfeervol kerst-
licht baadt. U brengt een bezoek aan de heropge-
bouwde Frauenkirche. Avondmaal in het hotel.

DAG 2: Dresden O-M
Inleiding door Beatrijs Van Hulle. Nadien eerste 
wandeling met gids door het historisch centrum 
van Dresden. Na de lunch gaat het verder met de 
befaamde collecties van het recent volledig ver-
nieuwde Residenzschloss. U bewondert er de pracht 
en praal van het Historisches en het Neues Grünes 
Gewölbe. ‘s Avonds trekt u naar de gerenommeerde 
Semperoper om er van Offenbachs vermakelijke 
opera Les Contes d’Hoffmann te genieten.

DAG 3: Dresden O-A
Bezoek aan Dresden Neustadt, oorspronkelijk het 
oudste gedeelte van Dresden en lang een onaf-
hankelijke stad, nu een modern en studentikoos 
stadsdeel. In de namiddag woont u de vespers in 
de Kreuzkirche bij. ’s Avonds gezellig kerstdiner.

DAG 4: Dresden O-M
Inleiding op de opera van vanavond. U zet de ver-
kenning van het Florence aan de Elbe verder per au-
tocar. U rijdt naast de Elbe en langs de buitenwijken 
naar het pittoreske Pirna en brengt er een bezoek 
aan het gloednieuwe Richard Wagnermuseum. U 
wordt ’s avonds opnieuw in de Semperoper ver-

wacht voor de voorstelling van Die Zauberflöte 
van Mozart!

DAG 5: Dresden O-A
Vandaag staat in het teken van een begeleid be-
zoek aan de Zwinger met de schitterende collectie 
oude meesters van de befaamde Gemäldegalerie en 
de porseleinverzameling. Wat vrije tijd. ’s Avonds 
woont u de feeërieke opera Hänsel und Gretel van 
Engelbert Humperdinck bij. Later diner in een 
uitstekend restaurant.

DAG 6: Dresden - Berlijn - Brussel O
Laatste bezoeken in Dresden met de collecties van 
de Galerie Neue Meister in het volledig vernieuwde 
Albertinum. Vrije tijd en transfer naar Berlijn. 
Vlucht naar Brussel.

Met Beatrijs Van Hulle naar

DRESDEN
S F E E R V O L L E  K E R S T  I N  H E T  F LO R E N C E  A A N  D E  E L B E

R E ISDATA 
 è  22 december 2016
 ç  27 december 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.855
toeslag 1-persoonskamer: € 295 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets in cat. II voor 3 opera’s in 
de Semperoper (waarde: € 300)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Logies met ontbijt, 2 diners 
(waarvan het kerstavonddiner) in 
het centraal gelegen hotel Hilton 
Dresden****

 +  2 lunches en 1 diner in lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Berlijn h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers Berlijn-Dresden h/t en 
excursie op dag 4 in comfortabe-
le autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuur-
reizen is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BEATRIJS VAN HULLE  is musi-
cologe en geeft o.m. muziek- en 
kunstgeschiedenis aan LUCA, campus 
Lemmens, esthetica in het Guldenspo-
rencollege in Kortrijk, muziekgeschie-
denis aan Conservatorium Kortrijk en 
luistercursussen Muziek voor Davids-
fonds Academie.©
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 µ  Uitgebreid bezoek aan de presidentiële 
stad Washington DC
 µ  Verkenning van Manhattan, bezoek aan 
Ground Zero, begeleid bezoek aan het 
hoofdkwartier van de Verenigde Naties
 µ  Deskundige begeleiding door Mia Door-
naert

DAG 1: Brussel - Washington DC A
Rechtstreekse middagvlucht naar Washing-
ton DC, de hoofdstad van de VS. Gezamen-
lijk avondmaal vlakbij in het ondertussen 
reeds befaamde restaurant B-Too van chef 
Bart Vandaele en tv-correspondent Greet 
De Keyser.

DAG 2: Washington DC O
Stadswandeling van het Witte Huis, waar de 
Obama’s voor de laatste keer de kerstboom 
hebben opgetuigd, tot het Capitool. De weg 
tussen uitvoerende en wetgevende macht 
ligt omringd door monumentale overheids-
gebouwen in neoklassieke stijl, de Library of 
Congress en het Supreme Court en bekende 
hoofdkwartieren van o.a. de FBI. Bezoek aan 
het Capitool, ontmoetingsplaats van het U.S. 
Congress. In de National Archives bewon-
dert u de wereldberoemde Declaration of 
Independence en de vaak omstreden Bill of 
Rights. De groene Mall verwelkomt u met 
haar monumenten en vele nationale musea 
zoals het Smithsonian Institute, de National 
Art Gallery, het National Museum of Ame-
rican History… Een keuze dringt zich op!

DAG 3: Washington DC O-A
U zet uw verkenning van Washington verder 
met een bezoek aan enkele indrukwekkende 
monumenten. Hoogtepunten zijn: Lincoln 
Memorial, de bekende zwarte muur voor de 
gesneuvelden in Vietnam en het aangrijpende 
Korean War Veterans Memorial. In de na-
middag steekt u de Potomac over voor een 
ingetogen bezoek aan het Arlington National 
Cemetery, de laatste rustplaats van vele militai-
ren en ook van de vermoorde John en Robert 

Kennedy. Uiteraard rijdt u ook even langs het 
iconische Pentagon. Afsluitende rondrit door 
het trendy Georgetown en de hippe multicul-
turele wijk Adams-Morgan. 

DAG 4: Washington DC - New York O
Na het ontbijt verlaat u Washington en rijdt 
per autocar naar New York, the Big Apple! 
Daar trekt u dadelijk naar Rocke feller Center. 
Op Top of the Rock wacht u een eerste ken-
nismaking met de spectaculaire New Yorkse 
skyline, die u in alle richtingen kunt bewon-
deren. De iconische schaatspiste en de gigan-
tische kerstboom op Rockefeller Plaza brengt 
u meteen in de ‘White Christmas’-sfeer.

DAG 5: New York O-A
U trekt de voormiddag uit voor een verken-
ning met uw reisbegeleider van Midtown 
Manhattan langs de art-decopracht van het 
Waldorf Astoria en de Chrysler Building, en 
de grootse architectuur van Grand Central 
Station, de New York Public Library, St. Pa-
tricks Cathedral… Nadien vrije tijd om te 
winkelen of voor eigen (museum)bezoeken.

DAG 6: New York O
U wandelt zuidwaarts (downtown) en langs 
de NY Stock Exchange en Wall Street tot Bat-
tery Park vanwaar u een zicht heeft op het 
Vrijheidsstandbeeld. Een bezoek aan het 9/11 
Memorial (Ground Zero) en het bijhorende 
museum, in de schaduw van het gloednieuwe 
One World Trade Center, laat niemand on-
beroerd. Halfweg Brooklyn Bridge wacht u 
alweer een prachtig panorama. 

DAG 7: New York - Brussel O
U eindigt deze reis met een begeleid bezoek 
aan het wereldbekende hoofdkwartier van de 
Verenigde Naties. Als de agenda het toelaat 
wordt u ontvangen op de Belgische verte-
genwoordiging bij de VN, en krijgt u uitleg 
over het werk van de diplomaten aldaar. Een 
ideale afsluiter. Transfer naar de luchthaven 
voor de rechtstreekse terugvlucht.

DAG 8: Brussel 
Aankomst ‘s morgens in Brussel.

Met Mia Doornaert naar

WASHINGTON & NEW YORK
V A N  D E  P O L I T I E K E  N A A R  D E  E C O N O M I S C H / C U LT U R E L E  H O O F D S TA D  V A N  D E  V S
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MIA DOORNAERT studeerde Klassieke 
en Oosterse talen en Politieke wetenschap-
pen aan de KU Leuven. Ze werkte 38 jaar op 
de buitenlandredactie van De Standaard, 
en reisde in die functie de wereld rond. Nu 
schrijft ze als onafhankelijk buitenlandexpert 
een column in De Standaard en neemt deel 
aan het openbaar debat over internationale 
verhoudingen.

R E ISDATA
 è  6 december 2016 
 ç  13 december 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.995 
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 895
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichtingen door Mia Doornaert

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen (incl. bagage-
diensten) met ontbijtbuffet in de 
kwaliteitsvolle hotels Doubletree by 
Hilton Washington DC en Doubletree 
by Hilton Metropolitan New York

 +  3 diners in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Washington en New 
York-Brussel met United Airlines, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar. In beide 
steden gebeuren de verplaatsingen 
vaak te voet of met het openbaar 
vervoer (inbegrepen in de reissom) 

 +  Annulerings- bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuur reizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 Cursus: Wie krijgt de sleutels 
van het Witte Huis? De 
Amerikaanse verkiezingen van  
2016. door Bart Kerremans. 
Turnhout, woe. 12, 26 okt. en  
9 nov. van 14 tot 16.30 uur





PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
34 Antwerpen ........................................................Luc De Vos & Dave Warnier ..................... 08/04/2017 .................... 1
35 Luik .......................................................................Isabelle Van den Broeke & Jos Jans ........ 17/01/2017 .................... 1
36 Namen.................................................................Christophe Deborsu .................................... 15/05/2017 .................... 2
37 Schiedam & Amstelveen .............................Eric Rinckhout ................................................. 19/02/2017 .................... 1
38 Parijs & Brussel .................................................Eric Rinckhout ................................................. 11/01/2017 .................... 1
39 Parijs .....................................................................Hans Martens .................................................. 17/03/2017 .................... 3
40 Parijs .....................................................................Sofie Albrecht ................................................. 20/04/2017 .................... 3
41 Bordeaux ............................................................Gido Van Imschoot ....................................... 29/10/2016 .................... 6
42 Lyon .....................................................................Mia Doornaert ................................................ 02/05/2017 .................... 4
43 Berlijn & Potsdam ...........................................Rik Tyrions ........................................................ 04/05/2017 .................... 4
44 Düsseldorf .........................................................Hans Martens .................................................. 28/04/2017 .................... 3
45 Münster & Kassel ............................................Johan Van Cauwenberghe  ........................ 26/06/2017 .................... 4
46 Sint-Petersburg ................................................Vladimir Ronin ................................................ 13/04/2017 .................... 5
47 Rome ...................................................................Luc Verhuyck ................................................... 27/02/2017 .................... 5
48 Milaan ..................................................................Veerle Windels ............................................... 04/05/2017 .................... 3
49 Turijn ...................................................................Herman Cole ................................................... 07/06/2017 .................... 5
50 Venetië ...............................................................Luc Verhuyck ................................................... 02/04/2017 .................... 5
51 Firenze .................................................................Luc Verhuyck ................................................... 11/04/2017 .................... 5
52 Napels, Pompeii & Herculaneum ............Luc Verhuyck ................................................... 24/05/2017 .................... 6
53 Barcelona ...........................................................André De Winter .......................................... 20/05/2017 .................... 5
54 Sevilla ..................................................................Luk Corluy ........................................................ 13/04/2017 .................... 4
55 Lissabon ..............................................................Patricia Baetslé ................................................ 20/06/2017 .................... 5
56 New York ...........................................................Ronald Sledsens ............................................. 17/04/2017 .................... 8
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 Boek: Luc De Vos, Oorlog in België

 µ  Grondige verkenning van de pantserforten 
van Liezele en Kessel
 µ  Inleidende lezing en duiding door em. prof. 
dr. Luc De Vos en Dave Warnier

In de overtuiging dat het Belgische leger het in open 
veld nooit zou halen tegen de strijdmacht van de 
grote buren, besliste men in de 19de eeuw om van 
Antwerpen een zogenaamd reduit te maken. Een 
plek die regering en veldleger tot de laatste snik 
zouden kunnen verdedigen, wachtend op hulp van 
een grotere mogendheid.

In de tweede helft van de 19de eeuw wordt de bin-
nenste fortengordel gebouwd. Die veroudert echter 
snel, doordat de militaire technologie zich pijlsnel 
ontwikkelt. In 1906 begint men aan de bouw van 
een tweede fortengordel. De grote verdedigings-
gordel die zo rond Antwerpen ontstaat, maakt van 
de stad een van de grootste vestingen van Europa. 
In augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. 
Na de verovering van de Forten van Luik rukt het 
Duitse leger op naar Antwerpen. Begin september 
wordt de fortengordel rond Antwerpen aangevallen. 
De forten van Walem en Sint-Katelijne-Waver val-
len al na enkele dagen in handen van de Duitsers. 
De andere forten worden door de omtrekkende 
beweging van het Duitse leger totaal geïsoleerd. 
In oktober 1914 ziet koning Albert I zich verplicht 
zijn leger terug te trekken tot aan de IJzer.

U bezoekt onder deskundige begeleiding de pant-
serforten van Liezele en Kessel. Het Fort van Liezele 
staat bekend als het best bewaarde en gerestau-
reerde pantserfort van de Antwerpse buitenlinie. 
In 1908 begint de bouw. In augustus 1914, wanneer 
de Duitsers België binnenvallen, is het fort nog niet 

volledig afgewerkt en worden in sneltempo nog 
enkele werken uitgevoerd. Liezele ligt buiten de 
eigenlijke aanvalszone maar bestookt voortdurend 
het naderende Duitse leger en wordt een aantal ke-
ren zwaar beschoten. Wanneer in oktober 1914 het 
leger zich terugtrekt, dekt fort Liezele de terugtocht 
en blijft het geïsoleerd achter. Op 10 oktober 1914 
ziet commandant Fiévez zich verplicht het fort van 
Liezele over te dragen aan de Duitsers. Tot het einde 
van de oorlog blijft het een onderdeel van de Duitse 
verdedigingslijn rond Antwerpen.

Aan de hand van authentiek materiaal ontdekt u 
hoe de manschappen leefden in het fort. U ziet o.a. 
commandoposten, troepenkamers, de ziekenboeg, 
de troepenkeuken, geschutsopstellingen, de gepant-
serde waarnemingspost en een zeer uitgebreide 
verzameling originele uniformen.

Ook het Fort van Kessel, waarvan de bouw startte in 
1909, is nog niet klaar op het moment dat de Duitse 
troepen België binnenvallen. Commandant Piraux 
en zijn troepen doen hun uiterste best om het fort 
gevechtsklaar te krijgen. Van het fort, opgetrokken 
in ongewapend beton, werd gedacht dat het bestand 
zou zijn tegen 21 cm-granaten. De geschiedenis 
leert dat dat niet helemaal waar was. Op 4 oktober 
1914 bestoken de Duitsers het fort met de zwaarste 
artillerie die ze op dat moment ter beschikking 
hebben. Niet minder dan 123 zogenaamde dikke 
Bertha’s worden afgevuurd. De zware vernielingen 
maken het fort onverdedigbaar. Een dag later valt 
het in Duitse handen.

Met Luc De Vos & Dave Warnier naar

ANTWERPEN
D E  F O RT E N G O R D E L  O M  A N T W E R P E N  T I J D E N S  W O  I

R E ISDATUM
 è  8 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 155
min. 2x15, max. 2x24 deelnemers

Bij deze dagreis zijn er twee samen 
reizende groepen van elk maximum 
24 deelnemers. De algemene in-
leiding door em. prof. dr. Luc De 
Vos en Dave Warnier gebeurt 
gezamenlijk in de autocar. Bij de 
rondleidingen in de forten wordt 
de groep opgesplitst.

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding, inleidende 
lezing en duiding door Luc De 
Vos & Dave Warnier

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen in de forten

 +  Welkom met koffie ’s morgens 
in Liezele

 +  Middagmaal

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC DE VOS was gewoon hoogle-
raar aan de Koninklijke Militaire School 
en buitengewoon hoogleraar aan de 
KU Leuven. Hij is een voormalig hoger 
officier van het Belgisch leger. Hij pu-
bliceerde meerdere boeken en artikels 
o.a. over de Eerste en de Tweede We-
reldoorlog en lag aan de basis van ver-
schillende musea. Hij is een ervaren en 
gewaardeerde reisbegeleider en heeft 
o.a. al reizen naar Normandië begeleid.

Kapitein DAVE WARNIER is militair 
historicus. Hij is als militair repetitor 
verbonden aan de leerstoel Geschiede-
nis van de Koninklijke Militaire School.
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 µ  Bezoek aan het vernieuwde museum La Bove-
rie en de toptentoonstelling 21 Rue la Boétie
 µ  Uitgebreide stadswandeling met Luikkenner 
Jos Jans
 µ  Reisbegeleiding en duiding door kunstexperte 
dr. Isabelle Van den Broeke

Samenkomst op de luchthaven van Zaventem en 
per autocar naar Luik.

U begint de dag met een bezoek aan het recent ver-
nieuwde Musée de la Boverie. Het kunstencentrum 
bevindt zich op een eilandje in de Maas en draagt de 
naam van het park waarin het gelegen is. Architect 
Rudy Ricciotti tekende voor de verbouwing van het 
historische gebouw dat tot 2012 onderdak bood 
aan het Paleis voor Schone Kunsten.

Vooral de interessante tijdelijke tentoonstelling 21 
Rue la Boétie trekt de aandacht. Na een inleidende 
lezing door Isabelle Van den Broeke bezoekt u deze 
expo en de permanente collectie van het museum. 
De tentoonstelling 21 Rue la Boétie kwam er naar 
aanleiding van het gelijknamige boek van Anne 
Sinclair. Daarin beschrijft ze het relaas van haar 
grootvader, een van de grootste kunsthandelaars 
uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Paul Rosen-
berg, Fransman en jood, bevriend met o.a Picasso, 
Matisse en Bracque, had zijn galerij in 21 Rue la 
Boétie in Parijs maar ziet zich bij het begin van 
WO II genoodzaakt om te vluchten naar New York. 
In deze tentoonstelling ziet u nooit eerder getoonde 
documenten en meer dan zestig meesterwerken 
die via Parijs en New York een groot deel van de 
wereld rondreisden. 

In de permanente collectie van het museum vindt 
u het beste van de collecties van het Museum voor 
Schone Kunsten van Luik. Kunst van de renaissance 
tot heden met o.a. werken van Gauguin, Picasso en 
Magritte, om er maar enkele te noemen.

Na het middagmaal in een lokaal restaurant verkent 
u de Vurige Stede. Luik, met haar rijk religieus, 
artistiek en cultureel verleden, heeft de voorbije 
jaren een ware metamorfose ondergaan maar wist 
toch haar charme te bewaren. Van de Montagne 
de Bueren over de Place Saint-Lambert met het 
voormalige paleis van de Prinsbisschoppen; van 
de koninklijke opera en de Cité Miroir naar het 
moderne station Luik-Guillemins. U ziet het al-
lemaal tijdens de wandeling met Jos Jans.
Terugkeer per autocar naar Brussel.

E IG E N V E RVOE R 
U kan, als u dat wil, rechtstreeks naar Luik reizen en daar bij 

de groep aansluiten. We vragen wel om dit te melden bij de 

boeking. Het juiste tijdstip en de plaats van samenkomst in 

Luik zal meegedeeld worden in de reisdocumenten.

Met Isabelle Van den Broeke & Jos Jans naar

LUIK
D E  V U R I G E  S T E D E  E N  E E N  TO P T E N TO O N S T E L L I N G  I N  L A  B O V E R I E !

R E ISDATUM
 è  17 januari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 135
Min. 2x15, max. 2x24 deelnemers

Bij deze dagreis zijn er twee sa-
men reizende groepen van elk 
maximum 24 deelnemers. Bij het 
bezoek aan La Boverie bezoeken 
beide groepen afwisselend de ten-
toonstelling samen met Isabelle 
Van den Broeke en de permanente 
collectie op eigen houtje. Voor de 
lunch en het stadsbezoek in de na-
middag worden de groepen weer 
samengevoegd.

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichtingen door Isabelle Van 
den Broeke

 +  Stadsbezoek met stadsgids Jos Jans

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lichte lunch

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ISABELLE VAN DEN BROEKE doc-
toreerde in de kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit van Gent met een proef-
schrift over de grafische kunst van Goya 
en Blake en de fantasmagorie van Ro-
bertson. Ze behaalde ook een aanvul-
lende master in Cultuurmanagement 
aan de Universiteit van Antwerpen en 
een aanvullende master in Europees 
Management aan het ICHEC (Brussel). 
Bij Tempora coördineerde ze museum- 
en tentoonstellingsprojecten. Momen-
teel is ze bij Tempora projectdirecteur.

JOS JANS is gediplomeerd Toeristi-
sche Gids Limburg en sinds 2000 gedi-
plomeerd Guide Touristique Régional, 
erkend door de Région Wallonne. Hij 
is kenner van Luik en werkt als lid van 
ASLB Le Vieux Liège en Association 
Liègeoise des Guides Animateurs veel 
voor Office du Tourisme de la Ville de 
Liège en Fédération du Tourisme de 
la Province de Liège.

 Cursus: Geschiedenis van het graafschap Loon en 
het prinsbisdom Luik. Door Jan Vaes. Bocholt, do. 
6, 13, 20 en 27 okt. van 19.30 tot 21.30 uur
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 µ  Uitgebreid bezoek aan Namen met o.m. de 
citadel en het Waals Parlement
 µ  Het unieke Musée Félicien Rops
 µ  Reisbegeleiding en duiding door Christophe 
Deborsu

DAG 1: Brussel - Namen M-A
Samenkomst in de luchthaven van Zaventem en 
per autocar naar Namen, de hoofdstad van Wal-
lonië en thuisbasis van het Waals Parlement. Uw 
reisbegeleider wacht u op aan de samenvloeiing 
van Samber en Maas. Na een algemene inleiding 
door Christophe Deborsu over de stad en het pro-
gramma, beklimt u op een gematigd tempo de 332 
treden naar de citadel, een van de grootste burch-
ten van Europa en door zijn strategische ligging 
voorbestemd voor militaire doeleinden. Tijdens 
de tocht naar boven houdt u regelmatig halt voor 
een verhaal, een anekdote ... 

Na de lunch gaat u op verkenning in de citadel. 
In het bezoekerscentrum Terra Nova, in de oude 
kazerne, beleeft u 2000 jaar stedelijke en militaire 
geschiedenis. Verkenning van een deel van de 7 
km ondergrondse gangen, door Napoleon de ter-
mietenheuvel genoemd. U rondt de dag af met een 
tocht op het water en ziet zo de stad vanuit een 
ander perspectief.

DAG 2: Namen - Brussel O-M
Christophe Deborsu neemt u opnieuw op sleeptouw 
door het centrum van zijn Namen met kathedralen, 
pleintjes, monumentale panden, en schilderachtige 
straatjes. Bezoek aan het Musée Provincial des Arts 
Anciens. Naast een aantal kunst- en gebruiksvoor-
werpen uit de 16de tot 18de eeuw herbergt het 
museum ook de schitterende 13de-eeuwse kerkschat 
van de Priorij van Oignies. Het Musée Félicien 
Rops is ondergebracht in een oud herenhuis op 
een steenworp afstand van het geboortehuis van 
de kunstenaar. Rops werd vooral bekend door zijn 
satirische prenten en licht erotisch getinte schil-
derijen, een schande in die tijd. In het museum 
ontdekt u zowel spotprenten uit het begin van zijn 
carrière als grootse schilderijen uit latere periodes. 
Middagmaal in een plaatselijk restaurant.

Nadien bezoek aan het Waals Parlement, onderge-
bracht in het volledig gerenoveerde Hospice Saint-
Gilles aan de voet van de citadel. Na het bezoek aan 
het Maison du Folklore sluit u de dag af met koffie 
en gebak op een van de lekkerste adresjes van de 
stad. Terugkeer per autocar naar Brussel.

Met Christophe Deborsu naar

NAMEN
OP ONTDEKKING IN DE HOOFDSTAD VAN WALLONIË. DICHTBI J MAAR ONBEKEND

R E ISDATA
 è  15 mei 2017
 ç  16 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 490
toeslag 1 persoonskamer: € 55
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Christophe Deborsu

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Het boek Namen van Christophe 
Deborsu (1 per kamer)

 +  Overnachting met ontbijt in een 
comfortabel driesterrenhotel in 
Namen

 +  2 lunches en 1 diner in lokale 
restaurants of het hotel

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

CHRISTOPHE DEBORSU is auteur, 
presentator en journalist. Hij presen-
teert het debatprogramma C’est pas 
tous les jours dimanche op RTL-TVI en 
werkte via Woestijnvis mee aan de VIER-
programma’s De Rechtbank en Kruitfa-
briek. Van zijn boek Dag Vlaanderen!, 
Hoe Walen echt leven en denken (2011) 
werden 30000 exemplaren verkocht.

 Boek: Le petit Deborsu Namen
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 µ  De Cobra-collectie van het Stedelijk Museum 
in Schiedam
 µ  De uitzonderlijke verzameling in het Cobra 
Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen
 µ  Reisbegeleiding en deskundige uitleg door 
kunstkenner Eric Rinckhout

Samenkomst aan het station van Berchem. Met de 
autocar naar Schiedam voor een bezoek aan het 
Stedelijk Museum, dat een grote Cobra-collectie 
heeft. De experimentele en informele kunst uit de 
jaren 1945-1960 staat er centraal, met een focus op 
het werk van de Nederlandse tak van de Cobra-
beweging. U kan er zo’n 250 werken van schilders 
als Karel Appel, Constant en Corneille bewonderen. 
Ook van Jan Elburg en Lucebert, allebei dichter 
en schilder, kan u er werken zien. Bijzonder is de 
omvangrijke bruikleen uit de nalatenschap van 
het atelier van Constant in Amsterdam, uit de pe-
riode 1920 - 2005. Het gaat om 17 schilderijen en 
6 ruimtelijke constructies uit de jaren 1952 - 1958 
en 25 schilderijen en 4 werken op papier vanaf 
1971 tot en met 2005. 

Na het bezoek aan het Stedelijk Museum luncht u 
in een plaatselijk restaurant, waarna de bus u naar 
Amstelveen brengt waar u het Cobra Museum voor 

Moderne kunst bezoekt. Dat museum beoogt het 
expertisecentrum te zijn van het Cobra-erfgoed, 
waar volledig in de geest van Cobra experiment 
en expressie in de kunst worden benadrukt. Het 
museum bezit een kernachtige Cobraverzameling, 
met kunstwerken van niet alleen Nederlandse maar 
ook Belgische en Deense kunstenaars. Denk aan 
werken van Karel Appel, Corneille en Lucebert, 
maar ook Alechinsky, Serge Vandercam, Asger 
Jorn … In het museum gaan de kunst van Cobra, 
moderne en hedendaagse kunst hand in hand.
In de late namiddag rijdt u met de autocar terug 
naar Berchem.

DE COBR A- BE W EGI NG
De Cobra-beweging werd tijdens een internationaal kunste-

naarscongres opgericht in 1948 in Parijs door kunstenaars uit 

Denemarken, België en Nederland. De kunstenaars wilden 

zich afzetten tegen de regels van de kunstacademie en 

terugvallen op het spontane, kinderlijke schilderen, zonder 

vooropgezet plan. Het experiment stond voorop. De naam 

Cobra werd gevormd uit de eerste letter(s) van Kopenhagen, 

Brussel en Amsterdam, de hoofdsteden van de landen van 

waar de kunstenaars afkomstig waren. De nieuwe stroming 

zorgde voor een revolutie in de moderne kunst. Helaas was 

de beweging maar een kort leven beschoren: in 1951 werd 

ze na amper drie jaar opgedoekt. Maar de invloed van de 

stroming op de hedendaagse kunst blijft nog altijd doorleven.

Met Eric Rinckhout naar

SCHIEDAM & AMSTELVEEN
L A AT  U  O N D E R D O M P E L E N  I N  D E  C O B R A- B E W E G I N G 

R E ISDATUM
 è  19 februari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 165
min. 2x15, max. 2x20 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Eric Rinckhout

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Licht middagmaal

 +  Een geschenkpakket in het teken 
van Corneille (1 per persoon)

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit het station van 
Berchem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OPG E LET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit de 
luchthaven van Zaventem

ERIC RINCKHOUT is freelance jour-
nalist. Van 1989 tot begin 2016 werkte 
hij als cultuurredacteur bij De Morgen. 
Hij heeft uitgebreid geschreven over 
schilders als Luc Tuymans, Michaël 
Borremans en Ilse D’Hollander. Zijn 
wekelijkse schilderijenrubriek Ontra-
feld werd eind 2014 gebundeld in het 
gelijknamige boek. Momenteel bereidt 
hij de biografie van schilder van het 
volk Eugeen Van Mieghem voor.

 Cursus: Kijken naar kunst. Schilderkunst als beeld 
van de werkelijkheid. Door Eric Rinckhout.  
Oostende, di. 4 okt. van 14 tot 16.30 uur en di. 11 
okt. van 10 tot 17 uur
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 µ  De toptentoonstelling La Trahison des Images 
in het Parijse Centre Pompidou
 µ  Begeleid bezoek aan het Magrittemuseum 
in Brussel
 µ  Reisbegeleiding en deskundige uitleg door 
kunstkenner Eric Rinckhout

Samenkomst in het BELvue museum waar reisbe-
geleider Eric Rinckhout u introduceert in het leven 
en werk van René Magritte. Ondertussen geniet u 
van een kop koffie of thee en een croissant. Na de 
inleiding wordt u rondgeleid in het Magrittemu-
seum, dat om de hoek ligt. Met een uitzonderlijke 
collectie van meer dan tweehonderd werken heeft 
dat museum de rijkste Magritte-verzameling ter 
wereld. De collectie blinkt uit in diversiteit. Alle 
periodes uit het leven van de kunstenaar zijn goed 
vertegenwoordigd met o.a. schilderijen, gouaches, 
tekeningen, sculpturen, reclameaffiches en door 
Magritte zelf gedraaide films.

Na het bezoek heeft u even tijd voor een snelle vrije 
lunch in het museumcafé (of om een lunchpakket te 
kopen). Daarna te voet naar het station van Brussel-
Centraal (zo’n 500 m) om de trein te nemen naar 
Brussel-Zuid en aansluitend de Thalys naar Parijs. 
Tijdens de treinrit krijgt u van de reisbegeleider 
een inleiding over de Magritte-tentoonstelling in 
het Centre Pompidou.

Met La trahison des images organiseert het Centre 
Pompidou een uitzonderlijke tentoonstelling over 
het werk van de Belgische kunstenaar, helemaal 
in de lijn van de vorige expo’s gewijd aan sleutel-
figuren van de 20ste eeuwse kunst zoals Edward 
Munch, Henri Matisse en Marcel Duchamp. In een 

honderdtal schilderijen, tekeningen en archiefstuk-
ken wordt het werk van Magritte getoond aan de 
hand van de vijf belangrijkste thema’s in zijn werk: 
vuur, schaduw, woorden, gordijnen en het gefrag-
menteerde lichaam. De verzameling van bekende 
en minder bekende werken uit de belangrijkste 
publieke en privécollecties zullen u een nieuwe blik 
geven op een van de belangrijkste kunstenaars van 
de moderne kunst. 

Na het bezoek aan de expo neemt u de Thalys terug 
naar Brussel-Zuid.

R E N E M AGR IT TE
In 2017 wordt de 50ste verjaardag van de dood van René 

Magritte - tekenaar, illustrator, schrijver en cineast - her-

dacht. Zijn bekendste werk is zonder twijfel La Trahison des 

Images (1928-29), een serie olieverfschilderijen waaronder 

het iconische schilderij met opschrift Ceci n’est pas une 

pipe. Maar het heeft even geduurd voordat Magritte die 

kenmerkende, eigen stijl vond.

In het begin van zijn carrière probeerde Magritte zijn weg te 

vinden in kubistische, futuristische en abstracte kunststro-

mingen, waarvan weinig werken bewaard zijn gebleven. Tot 

hij halfweg de jaren 20 van de vorige eeuw bevriend raakte 

met kunstenaars uit de Brusselse surrealisme groep, zoals 

André Breton, Joan Miró en Salvador Dalí. Zijn bewondering 

voor het schilderij Het Liefdeslied van Giorgio De Chirico zou 

hem uiteindelijk in de armen van het surrealisme drijven. Met 

zijn potloodtekening Le Jockey Perdu (1925) ontwikkelt hij 

zijn eigen stijl: een persoonlijke en realistische interpretatie 

van het surrealisme. Met uitzondering van zijn zogenaamde 

Renoir-periode, waarin hij impressionistische accenten ge-

bruikt, en de periode die hij zelf de periode Vache noemt, 

is zijn oeuvre dan ook vrij homogeen.

Met Eric Rinckhout naar

PARIJS EN BRUSSEL
I N  H E T  T E K E N  V A N  M A G R I T T E

R E ISDATUM
 è  11 januari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 295
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Eric Rinckhout

 +  Een geschenkpakket in het teken 
van Magritte (1 per persoon)

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen

 +  Treinreis van het station Brussel-
Centraal naar het station Brussel-
Zuid (enkel)

 +  Treinreis met Thalys in 2de klasse 
Brussel-Zuid - Paris Nord h/t

 +  Dagticket voor het openbaar 
vervoer in Parijs

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ERIC RINCKHOUT is freelance jour-
nalist. Van 1989 tot begin 2016 werkte 
hij als cultuurredacteur bij De Morgen. 
Hij heeft uitgebreid geschreven over 
schilders als Luc Tuymans, Michaël 
Borremans en Ilse D’Hollander. Zijn 
wekelijkse schilderijenrubriek Ontra-
feld werd eind 2014 gebundeld in het 
gelijknamige boek. Momenteel bereidt 
hij de biografie van schilder van het volk 
Eugeen Van Mieghem voor.

 Cursus: Van Cézanne tot Magritte. De geboorte van de 
moderne kunst. Door Christiane Struyven. Herentals, 
vr. 18, 25 nov., 2 en 9 dec. van 14 tot 16 uur
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Met Hans Martens naar

PARIJS
O NTD EK EEN STA A LK A A RT VA N M O D ERN E KU NST I N D E FR A NSE LI CHTSTA D

 µ  Unieke en uitzonderlijke rondleidingen in 
befaamde musea en toptentoonstellingen 
 µ  Bezoeken aan o.m. het Centre Pompidou, het 
Louvre en het Musée d’Orsay
 µ  De gloednieuwe Fondation Louis Vuitton van 
Frank Gehry en het recent vernieuwde Musée 
Picasso

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de Thalys naar Parijs, waar alle verplaatsingen 
te voet of met het openbaar vervoer gebeuren. U 
start uw kunstreis met een bezoek aan het Centre 
Pompidou. De permanente tentoonstelling geeft 
u een mooi overzicht van de moderne kunst en 
elke expo is van zeer hoog niveau. Reisbegeleider 
Hans Martens neemt u er graag mee op sleeptouw. 
Na de vrije lunch gaat u door de Marais naar het 
recent gerenoveerde Musée Picasso. Het prachtige 
Hôtel Salé geeft onderdak aan misschien wel de 
belangrijkste collectie werken van de kunstenaar. 
‘s Avonds dineert u in een lokaal restaurant.

DAG 2: Parijs O
Na het ontbijt steekt u de Seine over naar het niet 
te missen Musée d’Orsay. De indrukwekkende re-
conversie van het oude stationsgebouw blijft nog 
altijd verbazen. Hans neemt u mee door de diverse 
permanente collecties en eventueel door een bijzon-
dere tijdelijke tentoonstelling in het gebouw van de 
Jeu de Paume. In de namiddag wandelt u naar de 
Eiffeltoren voor de collecties van het Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris. Wie wil kan daarna 
nog mee naar het Palais de Tokyo. 

DAG 3: Parijs - Brussel-Zuid O
Uw kunstreis naar Parijs is niet compleet zonder 
een bezoek aan het Louvre. De tientallen deelcol-
lecties van dat immense museum overspannen 
meerdere millennia aan artistieke productie. Samen 
met Hans Martens maakt u dan ook een keuze en 
pikt u er enkele collecties uit. Het laatste bezoek van 
de reis is ongetwijfeld een van de hoogtepunten: de 
gloednieuwe Fondation Louis Vuitton in het Bois 
de Boulogne. De indrukwekkende nieuwbouw van 
architect Frank Gehry komt u met bolle zeilen van-
uit het bos tegemoet. In de late namiddag terugreis 
per Thalys naar Brussel-Zuid.

R E ISDATA
 è  17 maart 2017
 ç  19 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 745
toeslag 1-persoonskamer: € 180 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Reisbegeleiding en uitzonder-
lijke rondleidingen door Hans 
Martens

 +  Alle toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het centraal gelegen hotel Mer-
cure Paris Opéra Louvre***

 +  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant

 +  Treinreis met Thalys in 2de klasse 
Brussel-Zuid - Paris Nord h/t

 +  Driedagen ticket voor het open-
baar vervoer in Parijs

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

HANS MARTENS studeerde kunsten 
aan Sint-Lucas en kunstgeschiedenis 
aan de UGent. Hij werkte als curator 
voor het S.M.A.K. en was o.a. twee jaar 
raadgever cultuur bij toenmalig Vlaams 
minister van Cultuur Bert Anciaux. Nu 
is hij directeur van de Academie in 
Mechelen, onafhankelijk curator en 
adviseur in de Beoordelingscommis-
sie Beeldende Kunst van de Vlaamse 
Overheid en het FilmLab van het VAF.
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 µ Parfuminitiatie door Sofie Albrecht
 µOp bezoek in het labo van parfumeur Patricia 
de Nicolaï
 µ Historische parfums ruiken in de Osmotheek
 µ Verkenning van de belangrijkste merken in 
de niche en haute parfumerie

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de hogesnelheidstrein naar Parijs, waar u uw 
neus volgt van de ene geurige plek naar de andere. 
Onderweg legt reisbegeleider Sofie Albrecht uit 
waarom verwoorden wat u ruikt zo moeilijk is. In de 
namiddag bezoekt u het parfummuseum Fragonard. 
In dit mooie 19de-eeuwse herenhuis ontdekt u de 
3000 jaar oude geschiedenis van het parfum en de 
gebruikte technieken: wat is een parfum eigenlijk 
en hoe wordt het gemaakt? Vanavond licht Sofie 
Albrecht tijdens een parfuminitiatie de verschil-
lende parfumfamilies toe met hun klassiekers en 
verhalen. Ze vertelt graag hoe u een parfum kiest, 
draagt en beoordeelt. 

DAG 2: Parijs O-A 
Vandaag verdiept u zich in de verschillende soorten 
parfumerie. Wat is het verschil tussen de traditi-
onele parfummerken en nichelabels? En waarin 
onderscheidt haute parfumerie zich? U bezoekt de 

mooiste boetieks en de interessantste merken. U 
wordt ontvangen bij een echte parfumeur: mevrouw 
Patricia de Nicolaï is een van de eerste nicheparfu-
meurs en stamt af van de Guerlain dynastie. Bezoek 
aan het labo. ’s Avonds geniet u van een bijzonder 
diner, waarbij de geur van het eten bijna even be-
langrijk is als de smaak.

DAG 3: Parijs - Brussel-Zuid O-M
Op naar Versailles, thuisbasis van het ISIPCA, de 
internationale school waar de parfumeurs van de 
toekomst worden opgeleid. In de Osmotheek, een 
levend museum met duizenden parfums, krijgt u 
een introductie in parfumgeschiedenis. U kan er 
historisch belangrijke parfums ruiken die helaas 
niet meer bestaan. Een unieke ervaring! De lunch 
vindt plaats op de linkeroever van Versailles, in de 
buurt van het beroemde kasteel. Daar vertelt kunst-
historica en parfumexperte Elisabeth de Feydeau u 
op een originele manier het verhaal van het kasteel 
en zijn kleurrijke bewoners zoals Lodewijk XIV en 
Marie-Antoinette. De bus brengt u rechtstreeks 
naar de Gare du Nord waar u de Thalys neemt 
naar Brussel-Zuid.

Met Sofie Albrecht naar

PARIJS
D E  S TA D  V A N  H E T  PA R F U M

R E ISDATA
 è  20 april 2017
 ç  22 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.165 
toeslag 1-persoonskamer: € 190 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 20 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Parfuminitiatie door Sofie 
Albrecht

 +  Reisbegeleiding, wandelingen en 
toelichtingen bij de bezoeken 
door Sofie Albrecht

 +  Het boek Parfumwijzer van Sofie 
Albrecht (1 per kamer)

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het comfortabel en centraal ge-
legen driesterrenhotel Mercure 
Paris Notre Dame Saint Germain 
des Prés

 +  1 lunch en 2 diners, waarvan 1 
diner in het uitstekende restau-
rant Le 68 Guy Martin

 +  Treinreis met Thalys in 2de klasse 
Brussel-Zuid - Paris Nord h/t

 +  Tweedagenticket voor het open-
baar vervoer in Parijs en vervoer 
in comfortabele autocar op de 
derde dag. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

SOFIE ALBRECHT werkt al meer dan 
vijftien jaar als beautyjournaliste voor 
bladen als Knack Weekend, Feeling, 
Nest, Sjiek en De Morgen Magazine. 
Haar passie voor parfums resulteerde 
in het boek Parfumwijzer. Ze geeft 
lezingen en consultaties.

 Boek: Sofie Albrecht, Parfumwijzer
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 µ  Bezoeken aan wijnkastelen die normaal niet 
toegankelijk zijn voor toeristen
 µ  Ontmoetingen met de mensen achter de wijn
 µ   Alle geplande maaltijden inclusief wijnen
 µ  Deskundige uiteenzettingen door sommelier 
Gido Van Imschoot

DAG 1: Brussel - Bordeaux A
Naar Bordeaux. Inleidende proeverij en uiteenzet-
ting over de streek.

DAG 2: Bordeaux O-M-A
Begeleid bezoek aan Bordeaux en het historisch 
centrum met o.a. de kathedraal, het wijnbureau 
CIVB, Place du Parlement en de vernieuwde kade 
langs de Gironde. Middagmaal aan de waterkant. 
Boottocht op de Gironde.

DAG 3: Saint Émilion - Pomerol - Bergerac O-M-A
Saint Émilion en Pomerol, 60 km ten oosten van 
Bordeaux, vormen samen het oudste wijngebied 
van de streek rond Libourne. U bezoekt een kas-
teel met Grand Cru Classé-status en luncht met 
zicht op de wijngaard. Daarna naar Monbazillac, 
bakermat van de zoete wijn. Bezoek en proeverij 
met avondmaal à la perigourdine bij Vignoble des 
Verdots van wijnbouwer David Fourtout.

DAG 4: Bordeaux - Médoc O-M-A
Bezoek aan de meest vermaarde wijnstreek ter 
wereld: de Médoc. Rondleiding en proeverij op een 
van de meest gerenommeerde kastelen in Margaux 

of Saint-Julien. Lunch met typische streekproduc-
ten en kasteelwijnen. Vervolgens naar Château 
Lynch-Bages voor een bezoek aan de kelders en 
een degustatie. ‘s Avonds proeverij en uiteenzetting 
door Gido Van Imschoot in het hotel.

DAG 5: Sauternes O-M-A
Ten zuiden van Bordeaux ligt de beroemde streek 
van Pessac-Léognan. Hier bezoekt u de kelders 
en installaties van Château Malartic-Lagravière, 
een Grand Cru Classé. Middagmaal in een lokaal 
restaurant. In de namiddag maakt u kennis met 
vloeibare poëzie, zoals de wijnen van Sauternes 
worden genoemd. U trekt naar Sauternes en Barsac 
voor een rondleiding en proeverij op Château Gui-
raud, Premier Cru Classé, met zijn heerlijke zoete 
wijnen. ‘s Avonds volgt een uitgebreid gastrono-
misch diner met bijhorende kasteelwijnen op het 
kasteel Smith Haut Lafitte.

DAG 6: Bordeaux - Brussel O
Bezoek aan het Musée du Vin et du Négoce in het 
centrum van Bordeaux. Terugreis.

De wijndomeinen in het programma zijn gekozen door 

reisbegeleider Maître Sommelier Gido Van Imschoot die u 

het beste wil tonen van de streek. Het is mogelijk dat enkele 

wijndomeinen uit dit programma alsnog vervangen worden 

door evenwaardige alternatieven.

Met Gido Van Imschoot naar

BORDEAUX
N A A R  H E T  M E K K A  V A N  D E  W I J N

R E ISDATA 
 è  29 oktober 2016 
 ç  3 november 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 1-persoonskamer: € 315
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Degustaties en exclusieve be-
zoeken aan wijnhuizen volgens 
programma

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Gido Van Imschoot

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf op basis van kamer en 
ontbijt in het kwaliteitsvolle hotel 
Kyriad Prestige***+

 +  4 lunches, 4 diners en 1 
afscheidsdiner (telkens  incl. 
wijnen)

 +  Vervoer per TGV in 2de klasse 
van Rijsel naar Bordeaux en terug

 +  Transfers (o.a. luchthaven 
Zaventem - Rijsel h/t) en beperkt 
vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GIDO VAN IMSCHOOT , Maître 
Sommelier in Franse wijnen en We-
reldwijnmeester, was verantwoordelijke 
wijnen aan de Hotel- en Toerismeschool 
Spermalie. Hij schrijft artikels over wijn 
en is ook de auteur van verschillende 
boeken over wijn, waaronder Welkom 
op ons domein en Champagne (Da-
vidsfonds Uitgeverij). Hij is voorzitter 
van de Vereniging Vlaamse Sommeliers.
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 Tournee: De Belg en zijn wijn - diverse locaties
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 µ  Het oude Lyon met de traboules en de nieuwe 
wijk La Confluence
 µ  Het Musée des Beaux-Arts en een boottocht 
op de Saône
 µ  Reisbegeleiding en een lezing over de Franse 
actualiteit en nakende presidentsverkiezingen 
door Mia Doornaert

DAG 1: Brussel-Zuid - Lyon M-A
TGV naar Lyon. Lunch in een plaatselijk restaurant. 
Begeleide wandeling in de nieuwe wijk La Con-
fluence, een voorbeeld van duurzaam urbanisme. 
Daarna wordt u naar het hotel gebracht.

DAG 2: Lyon O-A
Op ontdekking op de Fourvièreheuvel en in Vieux 
Lyon. Wandeling via de Place Bellecour naar de 
Place Saint Jean, waar u de kabelbaan neemt naar 
de Basiliek Notre-Dame de Fourvière. Op de pa-
noramische toren geniet u van het uitzicht over de 
stad met de wijk Croix-Rousse, het schiereiland, 
de kathedraal en het oude Lyon. Bezoek aan de 
Romeinse site en het museum, die vlakbij liggen. U 
daalt de heuvel verder af en komt zo terecht in Vieux 
Lyon, de renaissancewijk rond de 12de-eeuwse 
kathedraal van Saint-Jean. U geniet van een vrij mid-
dagmaal in het oude stadscentrum van Lyon, dat als 
Unesco-werelderfgoed is beschermd. Na een korte 
wandeling langs de prachtige renaissancegebouwen 
rondt u de dag af met een boottocht op de Saône. 
Zo beleeft u de stad vanuit een ander perspectief.

DAG 3: Lyon O-A
Na het ontbijt geeft Mia Doornaert een lezing over 
de Franse presidentsverkiezingen en de Franse 
actualiteit. Daarna neemt u de metro naar Croix-
Rousse voor een wandeling door de traboules, de 

steegjes die de zijdewerkers vroeger gebruikten om 
hun waren te vervoeren. De wirwar van straatjes 
en pleintjes bleek een ideaal toevluchtsoord voor 
het verzet, zowel bij de opstand van de zijdewerkers 
aan het begin van de 19de eeuw als tijdens WO 
II. De bekendste publiek toegankelijke traboule is 
zonder twijfel de Cour des Voraces. Verder naar het 
Place des Terreaux, het hart van Lyon. Vrije lunch. 
Daarna bezoek aan het Musée des Beaux-Arts, met 
aansluitend vrije tijd.

DAG 4: Lyon - Brussel O
Deze laatste dag bezoekt u kort het Cité Interna-
tionale en het Parc de la Tête d’Or. En uiteraard 
ontbreken de Halles de Lyon-Paul Bocuse ook niet 
op het programma. Na de vrije lunch naar het sta-
tion voor de terugreis met de TGV naar Brussel.

Met Mia Doornaert naar

LYON
O N T D E K  H E T  LY O N  V A N  V R O E G E R  E N  N U

R E ISDATA
 è  2 mei 2017
 ç  5 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.195
toeslag 1 persoonskamer: € 285
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichtingen door Mia 
Doornaert

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen vierster-
renhotel

 +  1 middagmaal en 3 avondmalen 
in het hotel of lokale restaurants

 +  Treinreis in 2de klasse met de 
TGV van Brussel naar Lyon h/t

 +   Transfer van het station Lyon-
Part-Dieu naar het hotel h/t in 
comfortabele autocar. Daarbui-
ten gebeuren de verplaatsingen 
te voet en met het openbaar 
vervoer (inbegrepen in de 
reissom) 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MIA DOORNAERT studeerde klas-
sieke en Oosterse talen en politieke 
wetenschappen aan de KU Leuven. 
Ze werkte 38 jaar op de buitenlandre-
dactie van De Standaard en reisde in 
die functie de wereld rond. Nu schrijft 
ze als onafhankelijk buitenlandexpert, 
met een bijzondere belangstelling voor 
Frankrijk, een column in De Standaard 
en neemt deel aan het openbaar debat 
over internationale verhoudingen.
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Met Rik Tyrions naar

BERLIJN & POTSDAM
ONTDEK DE OUDE EN NIEUWE HOOFDSTAD VAN DUITSLAND KORT & KRACHTIG

 µ  Uitgebreid stadsbezoek met o.m. de Gemälde-
galerie en het Neues Museum
 µ Diner op het dak van de Reichtstag 
 µ  Potsdam met o.a. bezoek aan Sanssouci
 µ  Reisbegeleiding door journalist en Duitsland-
kenner Rik Tyrions

DAG 1: Brussel - Potsdam - Berlijn A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn en doorrit naar 
het koninklijke Potsdam. U bezoekt o.a. het park, 
het paleis Sanssouci en Schloss Cecilienhof, de 
Russische kolonie Alexandrowka en de Hollandse 
wijk. Via het Olympiastadion rijdt u naar het hotel 
in Berlijn.

DAG 2: Berlijn O-A
Vandaag maakt u een uitgebreide stadsrondrit langs 
de imposante Reichstag en de nieuwe regeringswijk, 
het Hauptbahnhof, de Dom, restanten van de Muur, 
de Tiergarten en de Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche. In de namiddag wandelt u langs Unter den 
Linden en de prachtige Gendarmenmarkt tot aan 
de Brandenburgse Poort. Diner in het uitstekende 
restaurant op het dak van de Reichstag met een 
schitterend panorama.

DAG 3: Berlijn O
Op het wereldberoemde Museuminsel bezoekt u 
o.a. het volledig heropgebouwde Neues Museum 
waar u de collectie Egyptische oudheden met de 
prachtige buste van de legendarische Nefertiti kunt 
bewonderen. Daarna heeft u een vrije namiddag 
en avond om te shoppen of voor eigen bezoeken. 

DAG 4: Berlijn - Brussel O
U wandelt langs de laatste sporen van de scheiding 
tussen Oost en West en bezoekt de Gedenkstätte 
Berliner Mauer en het Holocaust-Mahnmal. Na de 
vrije lunch gaat u via de indrukwekkende Potsdamer 
Platz verder. Tot slot wordt u rondgeleid door de 
schitterende kunstcollectie van de Gemäldegalerie 
met veel Vlaamse en Nederlandse meesters. Terug-
vlucht naar Brussel.

É É N DU ITSL A N D, T W E E BE R LI J N S?
De val van de Muur en de hereniging van de 2 Duitslanden 

is meer dan 25 jaar geleden. Toch is het verschil tussen 

Oost- en West-Berlijn nog altijd erg voelbaar. Het Westen 

is relatief jachtig, in het Oosten gaat alles een versnelling 

trager. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel toeristen 

zich meer op hun gemak voelen in het oosten. Dat zou wel 

eens te maken kunnen hebben met de grandeur van de ge-

bouwen langs bijvoorbeeld Unter den Linden. Op de laatste 

100 m van de legendarische laan staan de indrukwekkende 

monumenten zij aan zij rond het magistrale ruiterstandbeeld 

van Frederik de Grote. 

R E ISDATA
 è  4 mei 2017
 ç  7 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.125 
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 95
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt 
en een avondmaal in het 
centraal gelegen hotel Maritim 
ProArte****

 +  Diner in het restaurant op het 
dak van de Reichstag

 +  Vluchten Brussel-Berlijn h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfer van en naar de lucht-
haven van Berlijn, verplaatsing 
van en naar Potsdam en een 
stadsrondrit in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet en met 
het openbaar vervoer (inbegre-
pen in de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

RIK TYRIONS werkte meer dan 25 
jaar als radiojournalist bij de VRT. Hij 
maakte tientallen reportages over het 
politieke, economische en sociale leven 
in Duitsland. Daarbij besteedde hij veel 
aandacht aan de hereniging van de 
DDR en de Bondsrepubliek. De voorbije 
jaren maakte hij vooral de heropbloei 
van Berlijn als centrale stad in Europa 
van dichtbij mee. 

 Cursus: Het beloofde (Duits)land? Analyse van de 
actualiteit. door Rik Tyrions. Wetteren, woe. 28 
sept. en 5 okt. van 14 tot 16.30 uur

 Tournee: Grensgangers - diverse locaties
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 µ  Deskundige rondleidingen in befaamde musea 
zoals K20, K21 en Museum Abteiberg 
 µ  Bezoek aan de overzichtstentoonstellingen 
over Otto Dix en Marcel Broodthaers
 µ  Exclusief bezoek aan de Kunstakademie samen 
met oud-student Soya Arakawa

DAG 1: Brussel - Düsseldorf A
Met de autocar naar Düsseldorf. U stopt onderweg 
in Neuss voor een wandeling in het Museum Insel 
Hombroich, een openluchtmuseum met als motto 
kunst parallel aan de natuur. Tentoonstellingsge-
bouwen en kunstateliers liggen er ongedwongen 
verspreid over het weidse landschap. Door elkaar 
slingerende wegen worden door grote beeldhouw-
werken geflankeerd en de meest uiteenlopende 
culturen worden op het eiland verenigd met he-
dendaagse beeldende kunst. 
Daarna bezoekt u de nieuwe Skulpturenhalle van de 
Thomas Schütte Stiftung en de Langen Foundation. 
Dat is een voormalige raketbasis uit de Koude Oor-
log waar Tadao Ando in 2004 een sereen museum 
bouwde om de verzameling moderne, Japanse en 
niet-westerse kunst van verzamelaars Victor en 
Marianne Langen in onder te brengen. 
Dan wandelt u langs de gebouwen van het Raketen-
station en rijdt u verder naar Düsseldorf. Daar staat 
een exclusief bezoek aan de Kunstakademie met 
oud-student en Japans kunstenaar Soya Arakawa 
op het programma. Diner in het hotel.
 

DAG 2: Düsseldorf O-A
Reisbegeleider Hans Martens neemt u mee langs 
de permanente collectie van K21 en leidt u rond 
in de uitzonderlijke overzichtstentoonstelling over 
de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers, een 
retrospectieve die hoge toppen scheerde bij haar 
vorige stop in het New Yorkse MoMA. Na de lunch 
ontdekt u ook de permanente collectie van K20 
tijdens een rondleiding, net als de toptentoonstel-
ling rond de Duitse kunstenaar Otto Dix met meer 
dan 120 schilderijen, aquarellen en etsen. Diner in 
een uitstekend lokaal restaurant.

DAG 3: Düsseldorf - Brussel O
U ontdekt frisse moderne architectuur en bijzondere 
kunstcollecties in bv. het Kunstpalast, de Kunsthalle 
en het nieuwe Kunst im Tunnel, een tentoonstel-
lingsruimte in de Rheinufertunnel. Hans Martens 
maakt samen met u ter plekke een selectie uit het 
aanbod van lopende tentoonstellingen. Op weg 
naar huis stopt u in Mönchengladbach voor een 
bezoek aan het Museum Abteiberg, een icoon van 
de postmoderne museumarchitectuur en een van de 
belangrijkste Duitse musea voor beeldende kunst 
uit de 20ste en 21ste eeuw. Hans Martens leidt u 
rond langs de indrukwekkende permanente col-
lectie, de beeldentuin en eventueel een tijdelijke 
tentoonstelling. Terugreis met de autocar. 

Met Hans Martens naar

DÜSSELDORF
L A AT  U  O N D E R D O M P E L E N  I N  D E  H E D E N D A A G S E  K U N S T  A A N  D E  R I J N

R E ISDATA
 è  28 april 2017 
 ç  30 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 690 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 140
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en uitzonder-
lijke rondleidingen door Hans 
Martens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijtbuf-
fet en een avondmaal in het 
centraal gelegen hotel Mélia 
Düsseldorf****

 +  1 diner in een uitstekend lokaal 
restaurant

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem en het station van 
Berchem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

HANS MARTENS studeerde kunsten 
aan Sint-Lucas en kunstgeschiedenis 
aan de UGent. Hij werkte als curator 
voor het S.M.A.K. en was o.a. twee jaar 
raadgever cultuur bij de toenmalige 
Vlaams minister van Cultuur Bert An-
ciaux. Nu is hij directeur van de Acade-
mie in Mechelen, onafhankelijk curator 
en adviseur in de Beoordelingscommis-
sie Beeldende Kunst van de Vlaamse 
Overheid en het FilmLab van het VAF.
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 µ  Bezoek aan de tienjaarlijkse Skulptur Projekte 
17 in Münster 
 µ  Uitgebreide verkenning van Documenta XIV 
in Kassel
 µ  Extra: Schloss Wilhelmshöhe
 µ  Reisbegeleiding en unieke duiding door kunst-
kenner Johan Van Cauwenberge

DAG 1: Berchem - Münster A
Transfer per autocar naar Münster. Na de vrije lunch 
brengt u een eerste bezoek aan de vierde editie van 
Skulptur Projekte 17 in Münster, de gerenommeerde 
tentoonstelling voor actuele beeldhouwkunst. 

DAG 2: Münster - Kassel O-A
U trekt nogmaals langs de prachtige parcoursten-
toonstelling die erg contrasteert met de barokke 
historische stad Münster. Na de vrije lunch rijdt u 
naar Kassel. Eerste stadsverkenning met een bezoek 
aan het classicistische Schloss Wilhelmshöhe en 
zijn beroemde galerij oude kunst die uitblinkt in 
Hollandse en Vlaamse meesters uit de 17de eeuw.

DAG 3: Kassel O-A
De internationaal befaamde vijfjaarlijkse Docu-
menta-tentoonstelling hoeft geen introductie meer. 
Sinds Jan Hoet in 1992 Documenta IX leidde, doet 
de belangrijkste expositie van hedendaagse kunst 
ook in Vlaanderen een belletje rinkelen. Ander-
halve dag lang neemt Johan Van Cauwenberge u 
op sleeptouw door de wereld van de actuele beel-
dende kunst. Op de verschillende locaties in de 
stad ontdekt u nieuw werk van beroemde of soms 
volledig onbekende kunstenaars. Verbaas u over de 
verscheidenheid aan media en technieken waarmee 
de diverse kunstenaars aan de slag gaan!

DAG 4: Kassel - Berchem O
Uw reisbegeleider neemt u nog een halve dag mee 
door Documenta XIV, kadert de werken in hun 
ruimere context en laat ook voldoende tijd vrij 
voor eigen inbreng, reflectie en rustpauzes. In de 
namiddag terugreis.

DOCUM E NTA X IV E N SKU LPTU R 
PROJ E K TE 17 
De hedendaagse kunstwereld wordt geregeld en gedomi-

neerd door een aantal toonaangevende megatentoonstel-

lingen. De vijfjaarlijkse Documenta in Kassel bestaat dit jaar 

zestig jaar en geldt samen met de Biënnale van Venetië als de 

voornaamste globale manifestatie rond actuele kunst. Tijdens 

de Documenta ontpopt de stad Kassel zich tot het mekka 

van de hedendaagse kunst. Deze kunsttentoonstelling strekt 

zich uit over de hele stad en duurt exact honderd dagen. 

Sinds 1955 heeft elke editie een aparte invalshoek. Omdat 

de namen van de kunstenaars maar vlak voor de opening in 

juni 2017 bekend worden gemaakt, hebben we het raden 

naar de tonaliteit van Documenta XIV. Wel weten we al dat 

de Poolse kunstcriticus en curator Adam Szymczyk, in de 

jaren 90 medewerker van het toonaangevende Amster-

damse kunstcentrum De Appel, artistiek directeur wordt. 

Van 2003 tot 2014 was hij hoofdcurator van de Kunsthalle 

in Basel, een van de belangrijkste centra voor hedendaagse 

kunst in Europa.

Ook het tienjaarlijkse Skulptur Projekte in Münster wekt de 

belangstelling van de internationale kunstscène. Net zoals 

bij de vorige edities zal curator Kasper König ook deze ten-

toonstelling leiden. 

Met Johan Van Cauwenberge naar

MÜNSTER & KASSEL
HEDENDA AGSE BEELDENDE KUNST: SKULPTUR PROJEKTE 17 EN DOCUMENTA XIV

R E ISDATA
 è  26 juni 2017
 ç  29 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 925
toeslag 1-persoonskamer: € 225
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en uitzonderlijke 
rondleidingen door Johan Van 
Cauwenberge

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis van 
kamer met ontbijt in centraal 
gelegen viersterrenhotels in 
Münster en in Kassel

 +  3 avondmalen in hotel of lokaal 
restaurant

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit het station 
van Berchem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OPG E LET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit de 
luchthaven van Zaventem

JOHAN VAN CAUWENBERGE 
werkte jarenlang voor VRT-radiozender 
Klara en doceert kunstkritiek aan het 
Instituut voor journalistiek bij Syntra 
Brussel. Hij schreef een tiental kunst-
monografieën over hedendaagse kun-
stenaars en is ook dichter.
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 µ  Uitgebreid bezoek aan Sint-Petersburg
 µ  De bijzondere sfeer van het orthodoxe paas-
feest
 µ  Muziekvoorstelling in een van de bekende 
theaters
 µ  Lokale Nederlandstalige stadsgids

DAG 1: Brussel - Sint-Petersburg A
Vlucht naar Sint-Petersburg. Verkenning van de 
stad langs de zilveren eeuwroute en de vele brug-
gen, de Opstandingskerk en de kerk van de Onze-
Lieve-Vrouw van Kazan. Avondmaal in het hotel.

DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A
Uitgebreid bezoek aan de historische stadskern 
met o.a. de Sint-Nikolaaskerk, de Troitskakerk 
en de Kerk van de Verlosser op het Bloed met het 
schrijn ter ere van de vermoorde tsaar Alexander II. 
Uiteraard bezoekt u ook de Peter- en Paulvesting en 
-kathedraal. Verder naar de Hermitage, waar u een 
selectie uit de rijke collectie kunt bewonderen. Na 
het avondmaal woont u in een van de uitstekende 
theaters van de stad een ballet, opera of concert bij.

DAG 3: Sint-Petersburg O-M-A
Met de bus naar Poesjkin of Tsarendorp (Tsars-
koje Selo), het buitenverblijf van de tsaren met het 
Catharinapaleis en de legendarische amberkamer. 
In de namiddag bezoekt u het appartement annex 
museum van Rimsky-Korsakov en geniet u er van 
een kort recital. ’s Avonds bezoekt u enkele van de 
interessantste kerken die vollopen voor de prachtige 
paasvieringen.

DAG 4: Peterhof - Sint-Petersburg O-M-A
Naar Peterhof, het Versailles van het Oosten. Deze 
zomerresidentie van de Russische tsaren is een 
topper op het gebied van kunst en architectuur. 
In de namiddag bezoekt u het indrukwekkende 
Russisch Museum. 

DAG 5: Sint-Petersburg - Brussel O
Na het ontbijt naar de bekende Sint-Isaakkathedraal. 
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht 
naar Brussel.

ORTHODOX PA SE N  
I N SI NT- PETE R SBU RG
Het orthodoxe Pasen is, samen met Kerstmis, in Rusland de 

belangrijkste religieuze feestdag van het jaar en mag sinds 

de val van de Sovjet-Unie weer met de nodige luister worden 

gevierd. In de uren voor middernacht heffen de priesters in 

met kaarsjes verlichte kerken monotone gezangen aan, tot 

ze om middernacht luid verkondigen dat Christus opnieuw 

is opgestaan. Deze orthodoxe hoogdag biedt ingetogen 

momenten met diepe gezangen in de kerk, maar ook meer 

plechtstatigheid dan wij nog gewoon zijn. En op zondag is 

er natuurlijk een overvloedige en feestelijke dis. Tijdens het 

orthodoxe paasfeest beschilderen Russen paaseieren in 

complexe patronen (de tsarenfamilie gaf elkaar vroeger in 

Sint-Petersburg de beroemde Fabergé-eieren), ze bakken de 

traditionele pascha-cake en gaan op paaszaterdag 's avonds 

naar de kerk om hun eieren en brood (en een enkeling ook 

wel zijn fles wijn) voor de paasmaaltijd van de volgende 

dag met veel wijwater te laten zegenen door de priester. 

Met Vladimir Ronin naar

SINT-PETERSBURG
RUSLANDS MOOISTE STAD (HER)ONTDEKKEN EN HET ORTHODOXE PASEN BELEVEN

R E ISDATA
 è  13 april 2017
 ç  17 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.885
toeslag 1-persoonskamer: € 190 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Ticket in cat. II voor ballet, opera 
of concert (waarde: € 100) 

 +  Reisbegeleiding en lokale Neder-
landstalige gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en  
2 avondmalen in hotel Courtyard 
by Marriott Pushkin****

 +  Overige maaltijden volgens pro-
gramma in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Sint-Petersburg 
h/t met Lufthansa via Frankfurt 
of München, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

VLADIMIR RONIN is doctor in de 
geschiedenis en docent Russisch en 
cultuurgeschiedenis van Rusland aan 
de KU Leuven, campus Antwerpen. Hij 
is auteur van o.a. Antwerpen en zijn 
Russen, 1814-1914 (1993), Russen en 
Belgen: is het water te diep? (1998), 
Regiony Rossii (1996, 1999) en een 
tweedelige monografie over mensen 
uit Rusland in Belgisch Congo (2009). 
Hij publiceert vooral over de relaties 
tussen Russen en Belgen door de eeu-
wen heen en over actuele aspecten 
van Rusland, zijn geboorteland. Hij is 
ook vertaler, gids en voordrachtgever 
in verschillende Vlaamse verenigingen.
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 µ  Focus op Michelangelo en Bernini
 µ  Tientallen boeiende anekdotes door reisbe-
geleider-auteur Luc Verhuyck
 µMinimale wachtrijen dankzij de ge reserveerde 
bezoeken aan diverse musea 
 µ  Vier avondmalen, waarvan twee in typische 
trattorie

DAG 1: Brussel - Rome A
Vlucht naar Rome. Na de vrije lunch bezoekt u 
tijdens een stadsrondrit de aartsbasiliek Sint-Jan 
van Lateranen, de nabijgelegen Scala Santa en de 
Santa Maria Maggiore. Onderweg krijgt u ook de 
Thermen van Caracalla, de Piramide van Cestius, 
het Circus Maximus en de Palatijn te zien.

DAG 2: Rome O-A
Vandaag ontdekt u het pauselijke Rome. De dag 
begint aan de Engelenburcht en -brug, waarna u 
langs de Via della Conciliazione naar Vaticaanstad 
trekt. U aanschouwt het Sint-Pietersplein en brengt 
een uitgebreid bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek 
met de piëta van Michelangelo, het baldakijn van 
Bernini en de tombes van de pausen. In de namid-
dag staan de Vaticaanse musea en de Sixtijnse kapel 
op het programma.

DAG 3: Rome O-A  
Bezoek aan de Galleria Borghese en zijn schitteren-
de kunstcollectie. Na Santa Maria della Concezione 
en de kapucijnercrypte volgen Piazza Barberini en 
de bekende Trevifontein. Verder passeert u ook de 

indrukwekkende jezuïetenkerk Sant’Ignazio en het 
Olifantje van Bernini, om te eindigen bij het Pan-
theon en als het even kan de fraaie Piazza Navona.

DAG 4: Rome O-A
Bezoek aan het Colosseum en het Forum Roma-
num. Na de middag gaat u langs de Via dei Fori 
Imperiali, met de Zuil en de Markten van Trajanus, 
naar de befaamde Capitolijnse musea. In het Pa-
lazzo dei Conservatori ziet u het ruiterstandbeeld 
van Marcus Aurelius en de beroemde wolvin van 
Rome. Het prachtige uitzicht op het Forum vanaf 
het tabularium (stadsarchief) van het antieke Rome 
is puur genieten! 

DAG 5: Rome - Brussel O
Aan de Piazza del Popolo kunt u het vakmanschap 
van Caravaggio bewonderen in de Santa Maria del 
Popolo. U eindigt deze prachtige reis aan de roman-
tische Spaanse Trappen op de Piazza di Spagna. 

ROM E I N A N E K DOTES
Wat betekende SPQR nu weer? Hoe zat dat met die Wolvin 

van Rome? Een keizer in de arena? Een scheerbekken op 

een fontein? Waar zetelde de Inquisitie? Een signatuur van 

Michelangelo? Werken aan de Sixtijnse kapel? Een bevalling 

in Sint-Pieter? Een Vlaming in Sint-Pieter? Een dichter op 

de Spaanse Trappen? Een obelisk op het Sint-Pietersplein? 

Dineren tijdens een terechtstelling? Bernini’s miskende vader-

liefde? Tijdens deze reis boordevol kleine en grote verhalen 

ontdekt u alle antwoorden!

Met Luc Verhuyck naar

ROME
D E  E E U W I G E  S TA D,  H A A R  R I J K D O M M E N  E N  P I T T I G E  V E R H A L E N R E ISDATA

 è  27 februari 2017 
 ç  3 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.475
toeslag 1-persoonskamer: € 175 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Luc Verhuyck

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
2 avondmalen in het hotel Mas-
simo d’Azeglio****

 +  2 avondmalen in typische 
trattorie

 +  Vluchten Brussel-Rome h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en stadsrondrit in com-
fortabele autocar. Daarbuiten 
gebeuren de verplaatsingen te 
voet en met het openbaar ver-
voer (inbegrepen in de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC VERHUYCK publiceerde SPQR 
- Anekdotische reisgids voor Rome, 
dat door zijn bijzondere invalshoek 
een groot succes werd en ondertussen 
aan zijn tiende druk toe is. De opvolger 
ervan, Firenze - Anekdotische reisgids 
voor Florence, werd in Nederland uitge-
roepen tot Beste reisgids 2006. Sinds-
dien schreef hij ook een anekdotische 
reisgids over Venetië, een nieuwe over 
Rome en werkt hij nu aan een gids 
over Napels.

 Boek: Hedwig Zeedijk, Gids naar de ziel van Rome

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

STE D E N R E I Z E N  47



 µ  Kuieren langs chique modewinkels en nog 
chiquere warenhuizen met duiding door 
mode-experte Veerle Windels
 µ  Bezoek aan o.m. Armani/Silos, Fondazione 
Prada, Villa Necchi, de Gouden Driehoek, het 
Armanihotel en Bulgarihotel

DAG 1: Brussel - Milaan M-A
Rechtstreekse vlucht naar Milaan en transfer naar 
het hotel. Een eerste onderdompeling in de mode 
als fenomeen, met duiding door reisbegeleider en 
mode-experte Veerle Windels. Lunch in de buurt 
van het hotel, waar Veerle zelf al meer dan twintig 
jaar logeert als ze in Milaan is). In de namiddag 
bezoekt u Armani/Silos, een museum dat Giorgio 
Armani in 2015 zelf opende om er zijn oeuvre uit 
de afgelopen vier decennia te tonen: zeshonderd 
outfits en tweehonderd accessoires. Avondmaal bij 
Alla Cucina delle Langhe.

DAG 2: Milaan O-A
Na een wandeling naar het centrum wordt u ver-
wacht in Villa Necchi, een prachtig huis dat u 
meeneemt naar de hoogdagen van ambacht en de 
esthetiek van de jaren 30. Bovendien is deze villa 
de locatie waar de Tod’s-presentaties plaatsvinden 
tijdens de modeweek. Laat u meeslepen door het 

verhaal van de twee zussen die er ooit woonden. 
In de namiddag ontdekking van de Gouden Drie-
hoek van Milaan. U wandelt langs de bekendste 
straten: Via della Spiga, Via Montenapoleone en 
Via Gesu, waar de hoofdzetel van Versace gevestigd 
is. U bezoekt de prestigieuze boetieks van o.m. 
Prada, Dolce & Gabbana en Max Mara, doet ook 
de indrukwekkende Piazza Duomo en de prachtige 
Galleria Vittorio Emmanuele aan en passeert de 
wereldberoemde Scala op weg naar de Brerawijk. ’s 
Avonds geniet u van een aperitief in het Bulgarihotel 
en dineert u bij Ristorante Bagutta.

DAG 3: Milaan - Brussel O
Vandaag ontbijt u niet in het hotel, maar in het 
chique Armanihotel: een luxemoment om te savou-
reren! Met de metro naar Fondazione Prada, een 
fantastische plek waar de Prada’s hun kunstcollectie 
ondergebracht hebben. Van daar gaat het richting 
Corso Como 10: hier baat Franca Sozzani (de zus 
van Carla, hoofdredactrice van Vogue Italia) sinds 
meer dan twintig jaar een wonderlijke concept store 
uit waar mode, fotografie, muziek, boeken en kunst 
hand in hand gaan. Vrije lunch. In de namiddag 
transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht 
naar Brussel. 

Met Veerle Windels naar

MILAAN
D E  H O O G T E P U N T E N  V A N  D E  I TA L I A A N S E  M O D ER E ISDATA

 è  4 mei 2017
 ç  6 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.195 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
gle gebruik: € 95
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 12, max. 15 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding, wandelingen en 
toelichtingen bij de bezoeken 
door Veerle Windels

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
hotel Sempione, een familiaal 
driesterrenhotel in het centrum 
van Milaan

 +  Aperitief en pre-diner in het 
Bulgarihotel

 +  Een ontbijt in het Armanihotel 
(o.v.)

 +  Een lunch bij La Fattoria, een 
diner bij Le Langhe en een diner 
bij Bagutta (of gelijkwaardige 
restaurants)

 +  Vluchten Brussel-Milaan h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfer van de luchthaven van 
Milaan naar het hotel h/t. Daar-
buiten gebeuren de verplaat-
singen vaak te voet en met het 
openbaar vervoer (inbegrepen in 
de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

VEERLE WINDELS werkt al meer 
dan 25 jaar als modejournaliste. Ze 
doceert mode-actualiteit aan het KASK 
in Gent en wordt regelmatig gevraagd 
als jurylid voor nationale en internati-
onale modewedstrijden. Ze bundelde 
haar beste interviews in Werken met 
Woorden, schreef Act(e), een monogra-
fie over de Belgische modeontwerper 
Tim Van Steenbergen en mocht het 
voorwoord schrijven van 40 years of 
wrap dress van Diane Von Furstenberg.
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 µ  Bezoek aan de topcollecties in de musea van 
Polo Reale
 µ   Iconische plaatsen zoals de Mole Antonelliana 
en de oude Fiat-fabriek
 µ  In de voetsporen van het koninklijk huis van 
Savoie
 µ  Genieten van lokale specialiteiten in uitste-
kende restaurants 

DAG 1: Brussel - Milaan - Turijn M-A
Vlucht naar Milaan. Onderweg naar Turijn stop aan 
een rijstbedrijf in de buurt van Vercelli. De regio 
produceert zowat vijftig procent van de Italiaanse 
rijst. U geniet er van een bordje smeuïge risotto 
en gaat daarna op weg naar de Savoie-basiliek van 
Superga. Het panorama is er adembenemend. In het 
Palazzo Madama krijgt u een schep stadsgeschiede-
nis geserveerd, met toppers als het getijdenboek 
van Van Eyck en het gevoelige mannenportret van 
Antonello da Messina.

DAG 2: Turijn O-A
Vandaag besteedt u bijna de hele dag aan de schat-
kamers van het 17de-eeuwse koninklijk paleis, 
de Polo Reale: de bibliotheek, het archeologisch 
museum, de wapenkamers en de Galleria Sabauda 
met werken van o.a. Rubens, Rembrandt, Van Dyck 
en Bellotto. In de kapel van de kathedraal wordt 
de Santa Sindone bewaard. Toen de lijkwade van 
Christus in 2015 werd tentoongesteld, trok ze maar 
liefst twee miljoen belangstellenden.

DAG 3: Turijn O-A
Alweer samen naar de top. U neemt de lift in de 
Mole Antonelliana, een gebouw dat u misschien 
herkent van de Italiaanse muntjes van 1 cent. Na 
het Alpenspektakel daalt u af in het spectaculaire 
Museo del Cinema, dat niet alleen voor filmliefheb-
bers puur genieten is. Na de vrije lunch naar het 
recent vernieuwde Museo Egizio, met een van de 
rijkste collecties Egyptische kunst buiten Egypte.

DAG 4: Turijn O-M
De dappersten van alle Galliërs kunnen vroeg uit de 
veren voor de Balòn, de zaterdagse antiekmarkt. Een 
flinke wandeling brengt u daarna naar de Po, voor 
een vaartocht van een klein uurtje. Daarna ontmoet 
u Koning Auto: eerst in het automobielmuseum, 
vervolgens op het dak van de voormalige Fiat-fabriek 
Lingotto. De pinacotheek van de familie Agnelli is 
gewoon verbluffend. Na het middagmaal reist u te 
voet en met de metro naar de monumentale Piazza 
San Carlo. Onderweg trekt het boshuis 25 Verde 
van architect Luciano Pia zeker uw aandacht. In het 
hart van de stad kunt u ‘s avonds genieten van een 
uitgebreid aperitief in Caffè Torino.

DAG 5: Turijn - Brussel O-M
Vandaag ontdekt u ten westen van de stad het Sa-
voie-kasteel Rivoli. Het groeide uit tot een wonder-
lijk museum van hedendaagse kunst. Na de lunch op 
verkenning in en rond het Savoie-jachtslot Venaria 
Reale. Het doet u misschien denken aan Versailles. 
Terugvlucht in de vroege avond.

Met Herman Cole naar

TURIJN
I TA L I Ë S  E E R S T E  H O O F D S TA D, 

E E N  S T E D E N R E I S  O P  V O R S T E L I J K E  S TA P S C H O E N E N

R E ISDATA
 è  7 juni 2017
 ç  11 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.675
toeslag 1-persoonskamer: € 220 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Herman Cole

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een uiterst centraal gelegen 
viersterrenhotel

 +  3 middagmalen en 3 avondma-
len in lokale restaurants

 +  Vlucht Brussel-Milaan en Turijn-
Brussel met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur). 
Daarbuiten gebeuren de ver-
plaatsingen te voet en met het 
openbaar vervoer (inbegrepen in 
de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

HERMAN COLE fietste in 1963 met 
een klasmaatje zijn eerste reis. Reizen 
is leven, het ronkende motto van Hans 
Christian Andersen, werd ook zijn vi-
sie. Met een tolkendiploma Italiaans 
was hij drieëndertig jaar hyperactief 
in het volwassenenonderwijs van zijn 
geboortestad Sint-Niklaas. Polyedrisch 
is zijn favoriete adjectief: hij is tekst- en 
scenarioschrijver, auteur van twee reis-
gidsen over Italië, beeldenbabbelaar, 
ideeënleverancier … 
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 µ   Reisbegeleider en auteur Luc Verhuyck vertelt 
u alle sappige anekdotes
 µ  Comfortabel en zeer centraal gelegen hotel
 µ  Vier avondmalen in uitstekende restaurants
 µ  Openbaar vervoer o.m. via vaporetto’s in-
begrepen

DAG 1: Brussel - Venetië A
Vlucht. Transfer per privémotorboot. U ontdekt de 
San Marcowijk met de Santo Stefano en de Santa 
Maria del Giglio. Ook de onovertroffen Piazza San 
Marco met onder meer zijn prachtige Basilica, de 
Loggia, de Campanile en de Procuratie staat uite-
raard op het programma. De San Marcobasiliek met 
haar schitterende mozaïeken en haar met goud en 
edelstenen bezette altaar Pala d’Oro doet u naar adem 
snakken. En wat dacht u van het Palazzo Ducale als 
apotheose van een bijzonder goedgevulde eerste dag?

DAG 2: Venetië O-A
Bezoek aan de Galleria dell’Accademia met mees-
terwerken van o.a. Bellini, Titiaan, Tintoretto en 
Veronese. U wandelt vervolgens langs de Giardini 
Reali en de Molo om de vele geheimen van de Pi-
azza San Marco te ontsluieren. Volgende haltes 
zijn de Scuola di San Giorgio degli Schiavoni en 
het Campo Bandiera e Moro, de doopkerk van 
Antonio Vivaldi. Na het Arsenaal keert u per boot 
terug naar het hotel.

DAG 3: Venetië O-A
Per vaporetto vaart u naar de Rialtobrug, de Ve-
netiaanse versie van de Ponte Vecchio met chique 
winkeltjes. Op weg naar de Santa Maria dei Mira-
coli en de Santi Giovanni e Paolo met zijn talrijke 

monumenten voor doges trekt u naar de Erberia 
(de groente- en fruitmarkt) en de Pescheria (de 
vismarkt) en houdt u halt bij San Giacomo di Rialto, 
de Fondaco dei Tedeschi, Marco Polo’s woonplaats 
Campo San Bartolomeo en het Malibrantheater.

DAG 4: Venetië O-A
Wandeling door de Dorsodurowijk en bezoek aan 
Ca’ Rezzonicco met de fraaie schilderingen van 
Tiepolo als een van de vele topstukken. Naar de 
San Polowijk voor twee artistieke hoogtepunten: 
eerst de Santa Maria Gloriosa dei Frari-kerk met 
Titiaan, Bellini, Donatello, de grafmonumenten 
van Canova en Titiaan, nadien de Scuola di San 
Rocco met talrijke meesterwerken van Tintoretto. 
Afscheidsdiner.

DAG 5: Venetië - Brussel O
Na een vaporettotocht over het Canal Grande met zijn 
fraaie 15de- en 16de-eeuwse palazzi wandelt u door 
de Cannaregiowijk en het oudste getto ter wereld naar 
het Campo dei Mori en ziet u ook de Madonna dell’ 
Orto en het woonhuis van Tintoretto. Terugvlucht.

L A SE R E N ISSI M A I N A N E K DOTES
Waar komen de bronzen paarden op de San Marco vandaan? 

Hoe komt de Brug der Zuchten aan zijn naam? Waar zat 

Casanova gevangen? Waarom is in het Palazzo Ducale het 

portret van een doge overschilderd? Hoe wordt een gondel 

gebouwd? Waar komen de leeuwen die voor het Arsenaal 

staan vandaan? Trouwde de doge werkelijk met de zee? 

Hoe zit dat nu met het acqua alta, het hoge water? Waar 

ontstond de carpaccio? Wie mag op het Canal Grande varen? 

Wilde u altijd al het antwoord weten op deze vragen, dan 

is deze reis beslist een aanrader!

Met Luc Verhuyck naar

VENETIË
L A  S E R E N I S S I M A  I N  A N E K D OT E SR E ISDATA

 è  2 april 2017
 ç  6 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.985
toeslag 1-persoonskamer: € 495 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gids

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt 
in het uiterst centraal gelegen 
hotel Saturnia****

 +  Vier diners in uitstekende lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Venetië h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
per vaporetto (7-dagenkaart ter 
waarde van € 60). Daarbuiten 
gebeuren de verplaatsingen vaak 
te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC VERHUYCK publiceerde SPQR 
- Anekdotische reisgids voor Rome, 
dat door zijn bijzondere invalshoek 
een groot succes werd en ondertussen 
aan zijn tiende druk toe is. De opvolger 
ervan, Firenze - Anekdotische reisgids 
voor Florence, werd in Nederland 
uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. 
Sindsdien schreef hij ook een anekdoti-
sche reisgids over Venetië, een nieuwe 
over Rome en werkt hij nu aan een gids 
over Napels.
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 µ  Reisbegeleider en auteur Luc Verhuyck vertelt 
u alle sappige anekdotes
 µ  Vooraf gereserveerde bezoeken aan topmusea 
zodat u lange wachtrijen vermijd
 µ  Hoogtepunten van de Italiaanse renaissance 
met de Dom, het Baptisterium en de rijke 
piazza’s

DAG 1: Brussel - Firenze A 
Vlucht naar Firenze. Daarna brengt de bus u eerst 
naar de Piazza Michelangelo voor een prachtig 
uitzicht over de hele stad. Dan maakt u een ver-
kennende wandeling door het historisch centrum 
langs de Dom en het Baptisterium. U wandelt over 
de Piazza della Repubblica en de Mercato Nuovo 
naar de Ponte Vecchio.

DAG 2: Firenze O-A
Laat uw ogen dwalen over de prachtige vormen van 
Michelangelo’s David in de Galleria dell’Accademia 
en bewonder de Piazza SS Annunziata met het 
Ospedale degli Innocenti en de Via dei Servi. U 
bezoekt de wereldberoemde Duomo en de kathe-
draal Santa Maria del Fiore, met de schitterende 
koepel van Brunelleschi en de prachtige fresco’s van 
Vasari. Ook het Battistero met de bronzen deuren 
van Ghiberti staat op het programma, net als de 
Medicikapellen in San Lorenzo waar heel wat leden 
van de invloedrijke familie begraven zijn. 

DAG 3: Firenze O-M
Geniet van het San Marco Museum dat is onderge-
bracht in een oud dominicanenklooster en waar u 
het schilderwerk de Annunciatie van Fra Angelico 
kunt bewonderen. Daarna bezoekt u het onverge-
telijke Palazzo Vecchio en de Piazza della Signoria.

DAG 4: Firenze O-A
Laat u verrassen door het Museo Nazionale del Bar-
gello, waar de klemtoon ligt op beeldhouwkunst, en 
door de indrukwekkende collectie van de Galleria 
degli Uffizi, een van de rijkste musea ter wereld. 
Denk aan La Primavera van Boticelli, Venus van 
Urbino van Titiaan en Bacchus van Caravaggio.

DAG 5: Firenze - Brussel O
‘s Ochtends ontdekt u samen met reisbegeleider 
Luc Verhuyck nog enkele geheime plekken rond 
de dom, zoals waar Dante heeft gewoond en de 
excentrieke kerk Orsanmichele. Daarna heeft u 
vrije tijd tot de terugvlucht naar Zaventem.

FI R E NZE I N A N E K DOTES
Is het waar dat de aartsbisschop van Firenze trouwde? Was 

er echt ooit een moordaanslag in de dom? Hoe zit het met 

het ei van Brunelleschi? Werd er een monument gebouwd 

voor een paard? Én een voor een muilezel? Liet een non 

zich schaken? En wat met een kop van Michelangelo op het 

stadhuis? De horens van de groothertog? Een vondelingen-

schuif? De Madonna zonder gelaat? De val van de bol? De 

overstroming van 1966? Een mausoleum voor een Indiër? 

Een raam dat nooit meer sluit? Op deze en tientallen andere 

intrigerende vragen die allemaal hun wortels hebben in de 

Florentijnse (cultuur)geschiedenis, zal uw reisbegeleider u 

de antwoorden geven. Een onvergetelijke (her)ontdekking 

van Firenze vol kleine en grote verhalen. 

Met Luc Verhuyck naar

FIRENZE
O N T D E K  D E  S C H AT T E N  E N  V E R H A L E N  V A N  D E  S TA D  V A N  D E  M E D I C I R E ISDATA

 è  11 april 2017 
 ç  15 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.580
toeslag 1-persoonskamer: € 275 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Luc Verhuyck

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt 
in het centraal gelgen hotel 
Palazzo Ricasoli****

 +  3 diners en 1 lunch in lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Firenze h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfer van de luchthaven van 
Firenze naar het hotel h/t (incl. 
fooi voor de chauffeur). Daarbui-
ten gebeuren de verplaatsingen 
te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC VERHUYCK publiceerde SPQR 
- Anekdotische reisgids voor Rome, 
dat door zijn bijzondere invalshoek 
een groot succes werd en ondertussen 
aan zijn tiende druk toe is. De opvolger 
ervan, Firenze - Anekdotische reisgids 
voor Florence, werd in Nederland uitge-
roepen tot Beste reisgids 2006. Sinds-
dien schreef hij ook een anekdotische 
reisgids over Venetië, een nieuwe over 
Rome en werkt hij nu aan een gids 
over Napels.
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 µ  Reisbegeleider en auteur Luc Verhuyck vertelt 
u alle sappige anekdotes
 µ  Uitgebreide bezoeken aan de archeologische 
sites van Pompeii en Herculaneum
 µ  Uitstap met boottocht naar het idyllische ei-
land Capri en de Amalfitaanse kust

DAG 1: Brussel - Napels - Castellammare A
Vlucht naar Napels via München. U komt meteen 
in de juiste sfeer met een panoramische rondrit 
langs de zeedijk, de Villa Comunale, het Castel 
dell’Ovo, de Piazza Vittoria, de Via Partenope, het 
Castel Nuovo ... Verder verkent u een boeiend stukje 
Napels met de Piazza del Gesù Nuovo, de Piazza 
San Domenico, de Via San Gregorio Armeno en de 
Spaccanapoli. Met de bus verder tot aan het hotel.

DAG 2: Capri - Anacapri - Castellammare O-M-A
U vaart naar Capri, een prachtig eiland met zijn 
bijzondere flora en schitterende vergezichten en 
ontdekt zowel het oostelijke als het westelijke deel 
(Anacapri). U maakt een boottocht met een mooi 
uitzicht op de zogenaamde Faraglioni en bezoekt 
de Villa San Michele en de tuinen van Augustus. 
Terug aan land brengt u een bezoek aan Sorrento.

DAG 3: Amalfitaanse kust - Amalfi - Castel-
lammare O-A
U ontdekt tijdens een daguitstap een van de fraaiste 
stukjes Italië. Rondrit langs de wereldvermaarde 
Amalfitaanse kust, met prachtige panorama’s en 
dorpjes als Positano, Praiano en Ravello. U maakt 
een boottocht op de Golf van Napels en bezoekt 
de stad Amalfi.

DAG 4: Pompeii - Vesuvius - Napels O-A
Op ontdekking in Pompeii, de stad die van de kaart 
werd geveegd door een uitbarsting van de Vesuvius 
en een regen van gloeiende as. U zal ongetwijfeld 
versteld staan van het goed bewaarde stratenplan, 
de prachtige villa’s, woon- en werkhuizen, thermen, 
bordelen ... Met de bus rijdt u een stuk de Vesuvius 
op, de enige nog actieve vulkaan op het Europese 
vasteland. Omgeven door gestolde lava kan u van 
een schitterend uitzicht genieten en verder klim-
men tot aan de krater.

DAG 5: Herculaneum - Napels O-A
Ontdek de ruïnes van Herculaneum, die door de-
zelfde vulkaanuitbarsting als Pompeii onder 20 
m gloeiende modder verdwenen. U komt meer 
te weten over het dagelijks leven van de inwoners 
2000 jaar geleden. Na de middag verkent u Napels 
met het Piazza del Plebiscito en het Palazzo Reale, 
Quartieri Spagnoli, Galleria Umberto I, Gran Teatro 
San Carlo ...

DAG 6: Napels - Brussel O
Bewonder prachtige mozaïeken, fresco’s, bronzen 
en marmeren beelden, gouden sieraden en ge-
bruiksvoorwerpen uit Pompeii en Herculaneum 
tijdens een bezoek aan het Nationaal Archeologisch 
Museum van Napels. Terugvlucht naar Zaventem.

Met Luc Verhuyck naar

NAPELS, POMPEII 
& HERCULANEUM

G EN I E T I NTEN S VA N A NTI EK E  G E S C H I ED EN I S,  C U LTU U R ÉN L A N DS C H A P P EN

R E ISDATA
 è  24 mei 2017 
 ç  29 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.590
toeslag 1-persoonskamer: € 175 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje van de regio

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  5 diners en 1 lunch in hotel of 
lokaal restaurant

 +  Vluchten Brussel-Napels met 
Lufthansa via München en 
Napels-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC VERHUYCK publiceerde SPQR 
- Anekdotische reisgids voor Rome, 
dat door zijn bijzondere invalshoek 
een groot succes werd en ondertussen 
aan zijn tiende druk toe is. De opvolger 
ervan, Firenze - Anekdotische reisgids 
voor Florence, werd in Nederland 
uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. 
Sindsdien schreef hij ook een anekdoti-
sche reisgids over Venetië, een nieuwe 
over Rome en werkt hij nu aan een gids 
over Napels.
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 µ  Architecturale pareltjes van Gaudí zoals de 
Sagrada Família en het Park Güell
 µ  Het Picassomuseum, de Fundación Miró en 
het minder bekende Museu d’Història de 
Catalunya 
 µ  Rondleiding in het schitterende Palau de la 
Música Catalana

DAG 1: Brussel - Barcelona A
Rechtstreekse vlucht naar Barcelona, een van de 
mooiste metropolen aan de Middellandse Zee en 
een paradijs voor architectuurliefhebbers. In de 
late namiddag start u met een eerste verkennende 
wandeling door de Ciutat Vella, het historisch cen-
trum van de stad. In de wijk Barrio Gótico brengt 
u een bezoek aan de imposante gotische kathedraal 
Santa Eulalia en bezoekt u het Museu d’Història de 
Barcelona. En u verkent ook de omgeving van het 
Palau de la Generalitat en het Palau Real Mayor.

DAG 2: Barcelona O-M 
U ontdekt het Parc Montjuïc, met enkele schit-
terende musea. Bezoek aan de Fundación Miró, 
een van de grootste en indrukwekkendste verza-
melingen van deze geniale en visionaire kunstenaar. 
Nadien bezoekt u uitgebreid de collectie van het 
Museu d’art Catalunya. 

DAG 3: Barcelona O
Vandaag leert u het modernistische Barcelona ken-
nen. U maakt een wandeling in de Eixamplewijk, 
bekend om haar architecturale hoogtepunten zoals 
het Casa Milà en het Casa Battló. U brengt een 
uitgebreid bezoek aan de nog altijd onvoltooide 
Sagrada Família, een van Gaudí’s bekendste werken. 
En daarna ontspant u tijdens een rondvaart door 
de haven met las Golondrinas.

DAG 4: Barcelona O-A
U bezoekt het Picassomuseum en de basiliek van 
Santa Maria del Mar, ook bekend als de kathedraal 
van de wijk La Ribera. De basiliek is een perfect 
voorbeeld van gotische architectuur door de har-
monieuze verhoudingen en de sereniteit die het 
hele gebouw uitstraalt. Na een bezoek aan het Palau 
de la Música Catalana dat Unesco-werelderfgoed 
is, neemt u de bus naar het Park Güell. Daar is het 
zalig flaneren langs de terrassen met schitterende 
panorama’s en de unieke architectuur van Gaudí.

DAG 5: Barcelona - Brussel O-M
U sluit deze reis af met het maritieme Barcelona. 
Het Museu d’Història de Catalunya is ondergebracht 
in een oud warenhuis in de oude haven en geeft 
u een interessant overzicht van de intrigerende 
geschiedenis van Barcelona en Catalonië. Aan het 
Columbusmonument werpt u een laatste blik op 
de haven. Terugvlucht naar Zaventem.

Met André De Winter naar

BARCELONA
L A AT  U  V E R R A S S E N  D O O R  D E  R I J K E  H O O F D S TA D  V A N  C ATA LO N I Ë

R E ISDATA 
 è  20 mei 2017 
 ç  24 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.585
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 595 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen vierster-
renhotel

 +  2 avondmalen en 2 lunches in 
lokale restaurants

 +  Rechtstreekse lijnvluchten 
Brussel-Barcelona h/t, de lucht-
haventaksen

 +  Transfer van de luchthaven van 
Barcelona naar het hotel h/t in 
comfortabele autocar. Daarbui-
ten gebeuren de verplaatsingen 
te voet en met het openbaar 
vervoer (inbegrepen in de 
reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ANDRÉ DE WINTER is doctor in de 
geschiedenis en master in godgeleerd-
heid en godsdienstwetenschappen. Hij 
was professor aan het theologicum van 
het aartsbisdom Mechelen-Brussel en 
organiseerde meer dan twintig jaar 
lang studiereizen naar Spanje met 
aandacht voor cultuur, folklore, religie, 
gastronomie en natuur.
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 µ Sevilla tijdens de grootste en belangrijkste 
religieuze viering van Zuid-Spanje
 µ Typische tradities tijdens de Heilige Week
 µ Daguitstap naar Córdoba

DAG 1: Brussel - Sevilla M-A
Rechtstreekse vlucht naar Sevilla. Na de lunch 
maakt u een eerste wandeling in de Andalusische 
hoofdstad. Het prachtige Alcázar en de bijhorende 
tuinen kunt u niet zomaar voorbijlopen! De hei-
lige week staat voornamelijk in het teken van de 
vele processies die er plaatsvinden. Met wat geluk 
kunt u er al eentje meepikken. De dagen van de 
kruisiging zijn de meest emotionele van het jaar, 
met de nacht van Witte Donderdag als hoogtepunt. 
Reisbegeleider Hans Geybels geeft u duiding bij het 
feest en de processies.

DAG 2: Sevilla O-M-A
In de voormiddag verkent u enkele merkwaardige 
plaatsen in de oude binnenstad. Indien mogelijk 
bezoekt u de kathedraal met de Giralda-toren en 
het graf van Columbus. Het museum voor schone 
kunsten is ondergebracht in een voormalig klooster 
en bezit een indrukwekkende schilderijencollectie. 
Verdere wandeling langs o.m. de Torre del Oro 
en de Plaza de España. Bij Goede Vrijdag hoort 
ook een boeteprocessie met indrukwekkende pas-
sietaferelen.

DAG 3: Córdoba O-M-A
Paaszaterdag staat in het teken van de verrijzenis. 
Tijdens een daguitstap naar Córdoba kunt u de 
Judería bewonderen, de joodse wijk en synagoge. 
Ook de Ajerquíawijk en de wereldberoemde Mez-
quita staan op het programma.

DAG 4: Sevilla - Malaga - Brussel O
Vandaag kunt u de paasmis bijwonen. Vrije tijd 
tot de transfer naar Malaga voor de terugvlucht.

SE M A N A SA NTA
De oorsprong van de Semana Santa stamt uit de 16de eeuw. 

Toen ontstonden de eerste Cofradías, de broederschappen 

die de gilden bijstonden bij het organiseren van religieuze 

processies. Tegenwoordig telt Sevilla nog meer dan vijftig 

van die broederschappen. Tijdens de processieweek gaat 

de hele stad de straat op om de lijdensweg van Christus 

en het lot van Maria te herdenken. De straatjes en steeg-

jes van Sevilla zijn het perfecte decor voor de processies. 

Tijdens de Paasweek vertrekt elke broederschap uit zijn 

kerk met een Jezus-altaar en een Maria-altaar. De meeste 

beelden zijn waardevolle kunstwerken van 17de-eeuwse 

beeldhouwers. Men volgt een vaste route langs de ka-

thedraal, de Calle Sierpes in de Barrio Santa Cruz en het 

stadhuis. Daarna keert de stoet terug naar de kerk van het 

vertrek. Elke processie wordt begeleid door een muziekkorps. 

 

PROGR A M M A
Het exacte programma van de processies is pas een week 

voor afreis beschikbaar. We proberen tijdens deze reis twee 

processies te volgen. Tijdens de Semana Santa leeft de stad 

op een ander ritme. Het hele sociale leven is afgesteld op de 

uren van deze processies. De culturele bezoeken staan nor-

maal in de voormiddag gepland, maar de openingsuren van 

de musea zijn ook pas begin april bekend. Houd er rekening 

mee dat u tijdens de processies vaak lang moet rechtstaan. 

Met Luk Corluy naar

SEVILLA 
D E  S E M A N A  S A N TA  I N  A N D A L U S I Ë

R E ISDATA
 è  13 april 2017
 ç  16 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.645
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 440
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
avondmaal in het kwaliteitsvolle 
viersterrenhotel Becquer

 +  3 lunches in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel- Sevilla en 
Malaga-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUK CORLUY studeerde filosofie, so-
ciologie en economie en was verbon-
den aan het departement economie 
van de KU Leuven. Zijn interesse gaat 
uit naar de geschiedenis van de mid-
deleeuwen, o.a. van Spanje. Hij is o.a. 
medewerker van het tijdschrift Streven, 
auteur van De Spaanse conquista en re-
conquista 711 – 1492,  en hij geeft ook 
cursussen voor Davidsfonds Academie.

 Cursus: Muziek in de passietijd. Door Jef Anaf. Temse, 
di. 31 januari, 7, 14 en 21 februari van 20 tot 22 uur
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 µ  Uitgebreid stadsbezoek aan het oude en he-
dendaagse Lissabon
 µ Excursie naar Evora, levendige stad met rijk 
cultureel erfgoed
 µ Sintra, de vroegere zomerresidentie van de 
Portugese koningen

DAG 1: Brussel - Lissabon A
Rechtstreekse vlucht naar Lissabon. Daar start u met 
een stadsrondrit. Musea, monumenten en tradities 
getuigen van een groots maritiem verleden met 
zeevaarders en ontdekkingsreizigers als Vasco da 
Gama. U bezoekt de Torre de Belém, het symbool 
van de stad, vlakbij de Padrão dos Descobrimen-
tos (het Monument van de Ontdekkingen) en het 
Mosteiro dos Jerónimos.

DAG 2: Lissabon O-A
Vandaag krijgt u een zicht op de contrasten in de ar-
chitectuur en urbane structuur van Lissabon. In de 
voormiddag staat een stadswandeling in Alfama op 
het programma, de oudste wijk van de stad, bekend 
om zijn authentieke sfeer. Na de vrije lunch wandelt 
u door de heerlijke Bairro Alto en Chiado, langs 
de Elevador da Glória, de Elevador de Santa Justa 
en de oogverblindende jezuïetenkerk São Roque. 

DAG 3: Evora - Lissabon O
Daguitstap naar Evora, de hoofdstad van de regio 
Alentejo. De stadswandeling begint aan de Igreja 
de São Francisco met zijn opvallend voorportaal 
met bogen in zowel gotische als Moorse stijl en 
zijn eigenaardige Capela dos Ossos (bottenkapel). 

Langs het park met de overblijfselen van het Palá-
cio van Dom Manuel gaat u naar de 16de-eeuwse 
kerk Igreja da Graça. U passeert de arcades van 
de Praça do Giraldo en bezoekt de indrukwek-
kende Sé, de grootste middeleeuwse kathedraal van 
Portugal. Op het plein Conde de Vila Flor bevindt 
zich de Romeinse tempel die symbool stond voor 
de keizercultus. Het is een van de belangrijkste 
historische ruïnes van Portugal. Ten slotte naar de 
universiteit die is ondergebracht in een voormalig 
jezuïetenklooster uit de 16de eeuw.

DAG 4: Sintra - Lissabon O-A
Excursie naar Sintra. Naast de mooie ligging en haar 
natuur is Sintra vooral bekend voor zijn prachtige 
paleizen. U rijdt langs een pittoreske bergroute. 
Bezoek aan het sprookjespaleis Palácio Nacional da 
Pena, Quinta da Regaleira met zijn magische tuin 
en Palácio da Vila met de oudste Moorse tegels van 
het land. In de late namiddag rijdt u naar Cabo da 
Roca, het meest westelijke punt van continentaal 
Europa, om dan bij zonsondergang via de mondaine 
dorpjes Cascais en Estoril langs de oceaan terug te 
keren naar Lissabon. 

DAG 5: Lissabon - Brussel O
U bezoekt het Museu Nacional do Azulejo met 
zijn uitgebreide collectie traditionele Portugese 
tegels, gehuisvest in een 16de-eeuws klooster. Via 
het Parque das Nações, de locatie van de Expo van 
‘98, rijdt u naar de luchthaven voor de rechtstreekse 
terugvlucht.

Met Patricia Baetslé naar

LISSABON
M E T  W E R E L D E R F G O E D S I T E S  S I N T R A  E N  E V O R A

R E ISDATA
 è  20 juni 2017
 ç  24 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.180
toeslag 1-persoonskamer: € 275 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding door Patricia 
Baetslé

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes 

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen viersterren-
hotel in Lissabon

 +  3 diners in lokale restaurants of 
het hotel

 +  Vluchten Brussel-Lissabon h/t 
met TAP Portugal, de luchtha-
ventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur). In 
Lissabon gebeuren de verplaat-
singen vaak te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

PATRICIA BAETSLÉ trok in 1989, 
na haar studies Romaanse filologie, 
naar Lissabon om te studeren aan de 
Faculdade de Letras. Na een postgra-
duaat Europese Studies besloot ze 
in Portugal te blijven. Nu is ze zelf-
standige officiële gids voor het hele 
Portugese grondgebied en noemt ze 
zichzelf verslaafd aan Lissabon en haar 
adoptieland Portugal.
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 µ  Uitgebreid bezoek aan Manhattan o.l.v. 
New Yorkkenner Ronald Sledsens
 µ  Boeiende kennismaking met het minder 
bekende Brooklyn
 µ  Ellis Island en het gloednieuwe pano-
rama vanop One World Observatory
 µ Gedegen inleiding in de Amerikaanse 
samenleving met haar licht- en scha-
duwzijden

DAG 1: Brussel - New York A
Vlucht naar New York en transfer naar Man-
hattan. Daarna maakt u een wandeling met 
reisbegeleider Ronald Sledsens rond Grand 
Central en het iconische Times Square. U 
sluit de dag af met een diner.

DAG 2: New York O-M
U blijft in Midtown en verkent het hart 
van Manhattan met Park Avenue (Lever, 
Seagramm, St. Bart’s e.a.) en Fifth Avenue 
met St. Patrick’s Cathedral en het Rockefeller 
Center. Daarna bezoekt u het hoofdkwartier 

van de Verenigde Naties, waar u ook luncht. 
In de namiddag verkent u verder Midtown en 
bezoekt u het MoMA. Een begeleid bezoek 
is niet toegelaten, maar Ronald wilt u wel op 
een subtiele manier vertellen waarom hij zo 
van enkele werken uit deze grootse collectie 
moderne kunst houdt. 

DAG 3: New York O
U vertrekt vroeg naar Downtown en neemt 
de ferry naar Ellis Island, dat lange tijd een 
grenspost was voor immigranten. Daarna 
bezoekt u het National 9/11 Memorial en 
Museum en ontdekt u het nieuwe metro-
station: Calatrava’s Oculus. U beklimt het 
gloednieuwe One World Observatory voor 
adembenemende vergezichten en maakt tot 
slot een korte wandeling in het Financial 
District, met uiteraard Wall Street. 

DAG 4: New York O-A
Geniet van een rustige dag en maak - als u 
dat wil - samen met Ronald in de voormiddag 

een boeiende wandeling langs het Flatiron 
Building, het Cast Iron District, the Village 
en de buurt van het stadhuis en Brooklyn 
Bridge. In de namiddag heeft u vrije tijd voor 
shopping of eigen bezoeken. ‘s Avonds gaat u 
naar Hoboken in New Jersey voor een diner 
en een schitterend uitzicht over de Hudson-
rivier op de skyline van New York.

DAG 5: New York O
Verken Manhattan boven de 59ste straat: 
denk aan Central Park, Roosevelt Island en de 
Frick Collection in de Upper East Side. Dan 
gaat u naar Upper West voor een bezoek aan 
de campus van Columbia University en de 
kathedraal van St. John the Divine.

DAG 6: New York O-A
Ontdek samen met Ronald een stadsdeel dat 
toeristen vaak links laten liggen: Brooklyn. 
Wie graag de boeken van Jonathan Safran 
Foer leest, wil de sfeer van Park Slope niet 
missen. U brengt er de hele dag door en 
wandelt o.m. langs de prachtige gevels aan 
Prospect Park.

DAG 7: New York - Brussel O
U neemt afscheid van de Big Apple in het hip-
pe Meatpacking District met een wandeling 
op de High Line, een nieuw park dat is aan-
gelegd op een historische goederenspoorlijn, 
en een bezoek aan het gloednieuwe Whitney 
Museum of American Art, een schitterend 
gebouw van Renzo Piano. Terugvlucht naar 
Brussel.

DAG 8: Brussel 
Aankomst in Brussel.

We willen al deze bezoeken in de best mogelijke 

omstandigheden afleggen en werken bovenstaand 

programma dan ook met grote flexibiliteit af. Zo kan 

u op de beste momenten genieten van vergezichten, 

wandelingen en meer.

Met Ronald Sledsens naar

NEW YORK
L E E R  D E  B I G  A P P L E  K E N N E N  I N  A L  Z I J N  FA C E T T E N
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RONALD SLEDSENS is ere-inspecteur bij 
het departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap en doceert aan het Hoger 
Instituut voor Godsdienstwetenschappen. 
Hij begeleidde al Davidsfonds Cultuurreizen 
naar het Midden-Oosten en het oosten van 
de VS en naar metropolen als Berlijn, New 
York en Chicago. 

R E ISDATA
 è  17 april 2017 
 ç  24 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.795
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 895
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de vermel-

de bezoeken, incl. ticket voor One 
World Observatory (totale waarde 
alle inkomgelden: € 200)

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Ronald Sledsens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met stratenplan-
netjes

 +  Overnachtingen (incl. bagage-
diensten) met ontbijtbuffet in het 
centraal gelegen hotel Doubletree 
by Hilton Metropolitan New York

 +  3 diners en 1 lunch in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-New York h/t met 
United Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers van de luchthaven van New 
York naar Manhattan h/t. In New 
York gebeuren de verplaatsingen te 
voet en met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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REIZEN

PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
60 Amsterdam .......................................................Beatrijs Van Hulle .......................................... 26/03/2017 .................... 1
61 Île-de-France ....................................................Piet Swerts ........................................................ 25/05/2017 .................... 4
62 Baden-Baden ....................................................Piet Swerts ........................................................ 09/04/2017 .................... 5
63 Berlijn & Potsdam ...........................................Pieter Bergé ..................................................... 11/04/2017 .................... 5
64 Dresden ..............................................................Els Swinnen ....................................................... 24/05/2017 .................... 5
65 Thüringen & Leipzig ......................................Beatrijs Van Hulle .......................................... 11/06/2017 .................... 7
66 Salzburg ..............................................................Jan Dewilde ...................................................... 01/02/2017 .................... 5
67 Wenen.................................................................Piet Swerts & Zeger Vandersteene ........ 26/04/2017 .................... 5
68 Riga .......................................................................Johan Uytterschaut ....................................... 08/06/2017 .................... 4
69 Malta ....................................................................Geert Robberechts ....................................... 12/01/2017 .................... 6
70 Cuenca & Castilla La Mancha ....................Yves Senden .................................................... 09/04/2017 .................... 9
71 Philadelphia ......................................................Dirk Brossé ....................................................... 10/05/2017 .................... 7

M U Z I E K R E I Z E N   59



 µ  Ticket in cat. I voor Bachs Mattheüspassie in 
het prachtige Concertgebouw
 µ  Inleidende lezing door Beatrijs Van Hulle 
 µ  Begeleid bezoek aan de permanente collectie 
van het recent vernieuwde Rijksmuseum

De Mattheüspassie, een van de oudste tradities van 
het Concertgebouw, is uitgegroeid tot een groot 
succes. Dit jaar wordt Bachs aangrijpende pas-
sie uitgevoerd door het Nederlands Bachkoor en 
-orkest o.l.v. Pieter Jan Leusink. Voor zijn bijzondere 
verrichtingen als dirigent, musicus en Bachspecialist 
werd hij in 2004 benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Samen met zijn koor, een 
orkest, authentieke barokinstrumenten en enkele 
ontroerend mooie stemmen brengt hij een verhaal 
met eeuwigheidswaarde. De zangpartijen worden 
verzorgd door o.m. Henk van Heijnsbergen (bas), 
Olga Zinovieva (sopraan), Sytse Buwalda (contra-
tenor), Martinus Leusink (tenor), Jasper Schweppe 
(bas-bariton) en Thilo Dahlmann (bariton). Deze 
Mattheüspassie is een beleving!

Op de heenreis leidt Beatrijs Van Hulle de Matthe-
uspassie van J.S. Bach haarfijn in. Zij zal het werk 
situeren in de muziekgeschiedenis en binnen het 
oeuvre van de componist, met aandacht voor de 
symboliek, instrumentatie, retoriek, e.d. 

Voor het concert staat er een begeleid bezoek 
gepland aan de permanente collectie van het re-
cent vernieuwde Rijksmuseum. Dit grootste en 
belangrijkste museum van Nederland, tussen de 
Stadhouderskade en het Museumplein, biedt in 
zijn ruim tweehonderd zalen een overzicht van de 
Nederlandse kunst en geschiedenis. De collectie 
bestaat onder andere uit werken van 17de-eeuwse 
Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en 
Hals. Samen met een museumgids maakt u een 
keuze uit de hoogtepunten.

DAGPROGR A M M A
Per autocar van het station van Berchem naar Amsterdam. 

Bezoek met museumgids aan de permanente collectie 

van het Rijksmuseum. Inbegrepen lunch. Rond 14.00 uur 

neemt u plaats in het Concertgebouw voor de uitvoering 

van de Mattheüspassie. Het einde is voorzien rond 17.15 

uur. Terugreis naar Berchem rond 17.30 uur.

Met Beatrijs Van Hulle naar

AMSTERDAM 
D E  M AT T H E Ü S PA S S I E  D O O R  H E T  C O N C E RTG E B O U W O R K E S T

R E ISDATUM
 è  26 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 240
min. 30, max. 45 deelnemers
In het Rijksmuseum wordt de groep 
opgedeeld

I N BEGR E PE N
 +  Ticket in cat. I voor het concert 

in het Concertgebouw

 +  Begeleid bezoek aan de 
permanente collectie van het 
Rijksmuseum

 +  Reisbegeleiding en inleiding door 
Beatrijs Van Hulle

 +  Lokale gids

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Lunch

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek vanuit het station van 
Berchem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OPG E LET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit de 
luchthaven van Zaventem

BEATRIJS VAN HULLE is musicologe 
en geeft o.m. muziek- en kunstge-
schiedenis aan LUCA, campus Lem-
mens, esthetica in het Guldensporen-
college in Kortrijk, muziekgeschiedenis 
aan Conservatorium Kortrijk en luister-
cursussen muziek voor Davidsfonds 
Academie. Ze begeleidde al meer dan 
twintig keer een reis rond de figuur en 
muziek van J.S. Bach!

60 M U Z I E K R E I Z E N

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



µµ  Bezoek aan de prachtige tuinen van Giverny, 
inspiratiebron voor Monets waterlelies
µµ  Een volledige dag lezingen aan de piano in 
Debussy’s geboortehuis door componist en 
reisbegeleider Piet Swerts
µµ  Bezoek aan het huis van Ravel en rondleiding 
in de kathedraal van Chartres

DAG 1: Brussel - Auvers-sur-Oise - Rambouil-
let M-A
Met de autocar naar Auvers-sur-Oise, het dorp 
waar Vincent Van Gogh schilderde en stierf. In het 
kasteel brengt een wervelende multimediashow u 
terug naar de 19de eeuw. U wandelt naar l’Auberge 
Ravoux waar Van Gogh woonde, naar de kerk van 
Auvers die in een van zijn beroemde schilderijen 
vereeuwigd is en naar het kerkhof waar hij samen 
met zijn broer begraven ligt. Daarna brengt de 
autocar u naar Rambouillet, waar u dineert.

DAG 2: St.-Germain-en-Laye - Rambouillet O-A
In het geboortehuis van Claude Debussy geeft Piet 
Swerts u aan de piano een inleiding op het leven en 
de muziek van Debussy en Ravel. Na de vrije lunch 
heeft u een tweede lezing aan de piano tegoed in 
het auditorium.

DAG 3: Montfort-l’Amaury - Chartres - Ram-
bouillet O-A
Uitstap naar het schilderachtige dorpje Montfort-
l’Amaury, waar Maurice Ravel van 1921 tot aan zijn 
dood woonde. U bezoekt zijn huis, dat volledig 
intact is gebleven. Dan gaat u naar Chartres voor 
een bezoek aan de grootste kathedraal van Frankrijk 
met haar prachtige glasramen en crypte. Wie wil 
kan nog een bezoek brengen aan het kasteel van 
Rambouillet, dat vlakbij het hotel ligt. 

DAG 4: Giverny - Brussel O
U brengt de dag door in het idyllische schildersdorp 
Giverny, waar Claude Monet woonde. U bezoekt 
de beroemde tuinen en het huis van de kunstenaar. 
Naast de vele schildersateliers is er ook een interes-
sant museum met Amerikaanse impressionistische 
kunst en het graf van de familie Monet. In de late 
namiddag terugreis met de autocar.

E E N SC H I LDE R AC HTIG E STR E E K 
TE N W ESTE N VA N PA R I JS 
Auvers-sur-Oise is quasi onaangeroerd gebleven sinds Vincent 

Van Gogh er meer dan tachtig werken schilderde, er zijn 

laatste maanden in de Auberge Ravoux doorbracht en er 

stierf. Muzikale lezingen door componist Piet Swerts over 

Ravel en Debussy in Debussy’s geboortehuis in Saint-Germain-

en-Laye brengen u terug naar het begin van de 20ste eeuw. 

Uniek blijft het bezoek aan het woonhuis van Maurice Ravel 

in Montfort-l’Amaury, waar u de sfeer van de Bolero en de 

pianoconcerti kunt opsnuiven. De magnifieke glasramen in 

de grootste kathedraal van Frankrijk in Chartres ontbreken 

uiteraard niet. Het woonhuis, atelier en de exuberante tuinen 

van Monet in Giverny vormen ten slotte het hoogte- en 

eindpunt van deze muzikale cultuurreis in het teken van 

het impressionisme.

Met Piet Swerts naar

ÎLE-DE-FRANCE
D O M P E L  U W  O G E N  E N  O R E N  O N D E R  I N  H E T  I M P R E S S I O N I S M E

R E ISDATA
µè µ25µmeiµ2017µ
µç µ28µmeiµ2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer:µ€µ975
toeslagµ1-persoonskamer:µ€µ220
kortingµvoorµDavidsfondsµleden:µ
€µ40
min.µ15,µmax.µ25µdeelnemers

I N BEGR E PE N
µ+  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

µ+  Reisbegeleiding en een volledige 
dag lezing-recitals door Piet 
Swerts in het Maison Debussy

µ+  Gebruik van de audiofoon

µ+  Lokale gidsen

µ+  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

µ+  Overnachtingen met ontbijt 
in het hotel Mercure Relays du 
Château**** in Rambouillet

µ+  1 middagmaal en 3 avondmalen 
in het hotel of lokale restaurants

µ+  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

µ+  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

PIET SWERTS is een van de toonaan-
gevende hedendaagse componisten 
in Vlaanderen. In 2011 promoveerde 
hij maxima cum laude als doctor in 
de kunsten aan de Leuven University 
College of Arts (LUCA). Als componist 
kreeg hij de Grote Internationale Prijs 
Koningin Elisabeth 1993 voor zijn viool-
concerto Zodiac. Muzikanten van over 
de hele wereld vertolken zijn werken.
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 µ  Twee voorstellingen van de Berliner Philhar-
moniker tijdens de prestigieuze Osterfest-
spiele
 µ  Exclusief pianorecital door componist-pianist 
en reisbegeleider Piet Swerts
 µ  Daguitstap door het Zwarte Woud met Sankt 
Peter en Freiburg

DAG 1: Brussel - Baden-Baden A
Met de autocar naar het elegante kuuroord Baden-
Baden, waar u in de namiddag aankomt. Reisbe-
geleider Piet Swerts leidt u in tot het concert door 
het wereldberoemde Berliner Philharmoniker o.l.v. 
Sir Simon Rattle. In het Festspielhaus brengen zij 
de magistrale 6de symfonie van Gustav Mahler. 
U kan na die fantastische opener napraten bij het 
diner in het hotel.

DAG 2: Baden-Baden O-M
Na het ontbijt volgt de uitgebreide inleiding door 
Piet Swerts over de voorstelling van die avond. Hij 
neemt de tijd om u meer te vertellen over Puc-
cini’s Tosca en zet zijn verhaal kracht bij met en-
kele muziekfragmenten aan de piano. Na de lunch 
wandelt u met een stadsgids door Baden-Baden 
in de voetsporen van componisten zoals Johannes 
Brahms, Clara Schumann en Carl Maria von Weber. 
Daarbij ontbreekt het Brahmshaus uiteraard niet. 
In de vooravond wordt u opnieuw verwacht in het 
Festspielhaus voor de opera Tosca van Puccini door 

de Berliner Philharmoniker o.l.v. Sir Simon Rattle. 
De topcast bestaat uit Kristine Opolais als Tosca, 
Marcelo Alvarez als Cavaradossi en Evgeny Nikitin 
als Scarpia. 

DAG 3: Zwarte Woud: Sankt Peter & Freiburg 
O-M
U maakt een daguitstap door het legendarische 
Zwarte Woud met de voormalige benedictijnenabdij 
en de 18de-eeuwse kloosterkerk van bouwmeester 
Peter Thumb. Na de lunch gaat u naar de levendige 
universiteitsstad Freiburg en bezoekt u de char-
mante historische binnenstad. De avond heeft u 
vrij in Baden-Baden.

DAG 4: Baden-Baden O-A
Onder leiding van een lokale gids gaat u opnieuw de 
stad in en bezoekt u de belangrijkste bezienswaar-
digheden. Denk aan het Kurhaus en het casino en 
prachtige kerken, kloosters en huizen uit de belle 
époque. Na de vrije lunch kan u kiezen tussen het 
Frieder Burda Museum en de Kunsthalle Baden-
Baden. In de late namiddag geeft Piet Swerts u een 
exclusief en intiem pianorecital à la carte. U sluit 
de avond af met een diner in het hotel.

DAG 5: Baden-Baden - Brussel O
U heeft tot slot een vrije voormiddag in Baden-
Baden voor shopping of eigen bezoeken. Terugreis 
met de autocar.

Met Piet Swerts naar

BADEN-BADEN 
G A  O P  M U Z I K A L E  R E I S  N A A R  D E  O S T E R F E S T S P I E L E  I N  B A D E N - B A D E N 

E N  H E T  Z WA RT E  W O U D

R E ISDATA
 è  9 april 2017
 ç  13 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995  
toeslag 1-persoonskamer: € 220  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets in cat. II voor 2 voorstel-
lingen tijdens de prestigieuze 
Osterfestspiele (waarde: € 425)

 +  Exclusief pianorecital door Piet 
Swerts

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Piet Swerts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Duitstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
twee avondmalen in het Hotel 
am Sophienpark**** in Baden-
Baden

 +  2 middagmalen in lokale 
restaurants

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

PIET SWERTS is een van de toonaan-
gevende hedendaagse componisten 
in Vlaanderen. In 2011 promoveerde 
hij maxima cum laude als doctor in 
de kunsten aan de Leuven University 
College of Arts (LUCA). Als componist 
kreeg hij de Grote Internationale Prijs 
Koningin Elisabeth 1993 voor zijn viool-
concerto Zodiac. Muzikanten van over 
de hele wereld vertolken zijn werken.
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 Cursus: Dies Irae! Kroniek 
van het requiem. Door Pieter 
Bergé. Hasselt, woe. 9, 16, 
23, 30 nov. van 14 tot 16 uur

 µ  Drie topconcerten tijdens de Festtage 2017 
door de Berlijnse Staatskapelle en het Kon-
zerthausorchester
 µ  Concertinleidingen door musicoloog en reis-
begeleider Pieter Bergé
 µ  Uitgebreide bezoeken aan Berlijn met o.m. 
het Neues Museum en de Gemäldegalerie en 
Potsdam met o.a. Sanssouci

DAG 1: Brussel - Berlijn M
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn en transfer naar 
het hotel. U luncht in het hotel en krijgt een concert-
inleiding door musicoloog en reisbegeleider Pieter 
Bergé. ‘s Avonds geniet u in de Philharmonie van 
het eerste concert van de prestigieuze Festtage 2017. 
Tijdens dat festival strijken de grootste namen uit de 
klassieke muziekwereld in Berlijn neer. De Berlijnse 
Staatskapelle o.l.v. niemand minder dan dirigent 
Daniel Barenboim brengt o.m. La mer van Claude 
Debussy en samen met stervioliste Anne-Sophie 
Mutter het wonderlijke vioolconcerto van Beethoven. 

DAG 2: Berlijn O-M
U start de dag met een inleiding tot het concert 
van die avond door Pieter Bergé. Dan maakt u 
een stadswandeling met een lokale gids door het 
19de-eeuwse Berlijn. U komt langs Unter den Lin-
den, de Gendarmenmarkt, de Neue Wache, de 
Berliner Dom … Na de lunch op de Hackescher 
Markt brengt u een bezoek aan het Museumin-
sel met het Neues Museum en de prachtige buste 
van de legendarische Nefertiti. ’s Avonds volgt het 
tweede concert tijdens de Festtage 2017 in de Phil-
harmonie. Daniel Barenboim dirigeert opnieuw 
de gerenommeerde Berlijnse Staatskapelle met de 
Haydnvariaties van Brahms en vijf orkeststukken 

van Schönberg. Als klap op de vuurpijl volgt het 5de 
pianoconcerto van Beethoven met wereldberoemd 
pianist Radu Lupu! 

DAG 3: Berlijn - Potsdam - Berlijn O-A
U maakt een daguitstap naar het koninklijke Pots-
dam, de paleizenstad van de voormalige Pruisi-
sche vorsten. U komt er langs de Russische kolonie 
Alexandrowka en de Hollandse wijk en bezoekt 
daarna o.m. het park, het prachtige paleis Sanssouci 
en het interessante Cecilienhof. Terug naar het hotel 
via West-Berlijn langs o.a. de Kurfürstendamm en 
de Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche. Diner in een 
uitstekend restaurant.

DAG 4: Berlijn O-M
Pieter Bergé leidt u in tot het concert van die avond. 
Daarna maakt u een uitgebreide stadsrondrit door de 
Duitse hoofdstad, met aandacht voor de verwezenlij-
kingen van de laatste decennia in Oost-Berlijn, maar 
ook voor wat nog rest van het oude Berlijn. U luncht 
op het dak van de Reichstag met een weids panorama 
over de stad. Verder langs de Brandenburger Tor tot 
de hypermoderne Potsdamer Platz. ‘s Avonds geniet 
u van het concert in het elegante Konzerthaus op 
de Gendarmenmarkt. Het Konzerthausorchester 
o.l.v. Paul McCreesh brengt er samen met tenor 
Robert Murray en een uitgebreid koor de fenomenale 
Grande Messe des Morts van Berlioz. 

DAG 5: Berlijn - Brussel O
Met een museumgids bewondert u de schitterende 
kunstcollectie van de Gemäldegalerie, met veel 
aandacht voor de Vlaamse en Nederlandse meesters. 
Daarna vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Zaventem.

Met Pieter Bergé naar

BERLIJN & POTSDAM
BELEEF MUZIK ALE EN CULTURELE HOOGTEPUNTEN TI JDENS DE FESTTAGE 2017 

R E ISDATA
 è  11 april 2017
 ç  15 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.895
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 240 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 + Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets in cat. I voor de 3 concer-
ten door 2 toporkesten in Berlijn 
(waarde: € 365)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Pieter Bergé

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 lunch in het centraal gelegen 
hotel Maritim proArte****

 +  2 lunches (waarvan 1 op het dak 
van de Reichstag) en 1 diner in 
uitstekende lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Berlijn h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse (o.m. stadsrondrit en 
excursie naar Potsdam) in com-
fortabele autocar. Daarbuiten 
gebeuren de verplaatsingen 
te voet 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

PIETER BERGÉ doceert muziekge-
schiedenis, -theorie en analyse van de 
muziek van 1750-1900 aan de onder-
zoekseenheid Musicologie van de KU 
Leuven. Hij is ook docent bij Davids-
fonds Academie en curator van het 
Novecento-luik van het Festival 20/21. 
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 µ  Drie topconcerten tijdens de prestigieuze 
Dresdner Musikfestspiele
 µ  Uitgebreide stadsbezoeken en rondleidingen 
in het Historisches en Neues Grünes Gewölbe, 
de Gemäldegalerie en de Porzellansammlung
 µ  Boottocht naar het lieflijke Schloss Pillnitz 

DAG 1: Brussel - Berlijn - Dresden A
Vlucht naar Berlijn en transfer naar Dresden waar 
u in de vroege namiddag aankomt. Pianiste en 
reisbegeleider Els Swinnen geeft u een inleiding 
op het eerste concert van de prestigieuze Dresdner 
Musikfestspiele, waarvoor u na het diner naar het 
recent volledig vernieuwde Kulturpalast gaat. Het 
Curtis Symphony Orchestra o.l.v. Osmo Vänskä 
brengt er Richard Strauss’ Ein Heldenleben en sa-
men met pianist Peter Serkin het 1ste pianoconcerto 
van Brahms. 

DAG 2: Dresden O-A
U maakt samen met een lokale stadsgids een uitge-
breide wandeling door het historisch centrum van 
het barokke Dresden. Na de vrije lunch bezoekt 
u het recent volledig heropgebouwde Residenz-
schloss, de schatkamer van de vroegere vorsten 
van Sachsen. U bezoekt o.a. de collecties van het 
Historisches en Neues Grünes Gewölbe en dineert 
in een uitstekend restaurant.

DAG 3: Dresden O-M
U start de dag met een inleiding bij het concert 
van die avond door Els Swinnen. Daarna verkent 
u de stad verder met de stadsgids, langs de Elbe en 
naar de Altmarkt met de Kreuzkirche. In de namid-

dag staan de statige Semperoper en haar (muziek)
geschiedenis en de heropgebouwde Frauenkirche 
op het programma. ‘s Avonds wordt u opnieuw in 
de Semperoper verwacht voor het concert van het 
City of Birmingham Symphony Orchestra. O.l.v. 
dirigent Gustavo Gimeno brengt het orkest de 1ste 
symfonie van Schumann, de Parijse symfonie van 
Mozart en samen met Jan Vogler - stercellist en 
intendant van de Musikfestspiele - de symfonie 
voor cello en orkest van Benjamin Britten.

DAG 4: Dresden - Pillnitz - Dresden O-M
Vanaf een rivierstoomschip ziet u het prachtige 
landschap rond Dresden met kastelen en wijngaar-
den aan u voorbijglijden met als eindpunt het schit-
terende Schloss Pillnitz. U bezoekt de gevarieerde 
tuinen en na de lunch rijdt u terug naar Dresden 
voor de concertinleiding. ’s Avonds geniet u in het 
Kulturpalast van het laatste concert van de Dresdner 
Musikfestspiele. De gerenommeerde Tsjechische 
Philharmonie o.l.v. Jiri Belohlavek speelt er een 
Tsjechisch nationaal monument: Ma Vlast (Mijn 
land) van Bedrich Smetana.

DAG 5: Dresden - Berlijn - Brussel O
Op deze laatste dag bewondert u de schilderijencol-
lectie van de Gemäldegalerie en de porseleinverza-
meling in de Zwinger. Daarna hebt u vrije tijd voor 
shopping of eigen bezoeken tot de transfer naar 
Berlijn en de terugvlucht naar Zaventem.

Met Els Swinnen naar

DRESDEN
O N T D E K  H E T  F LO R E N C E  A A N  D E  E L B E  E N  D E  M U S I K F E S T S P I E L E

R E ISDATA
 è  24 mei 2017
 ç  28 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.825
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 395
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets in cat. I en II voor de 3 
concerten tijdens de Dresdner 
Musikfestspiele (waarde: € 215)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Els Swinnen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
een avondmaal in het centraal 
gelegen Hilton Dresden****

 +  2 lunches en 1 diner in uitste-
kende lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Berlijn h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers (o.m. Berlijn-Dresden 
h/t) en stadsrondrit in comforta-
bele autocar. Daarbuiten gebeu-
ren de verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ELS SWINNEN studeerde piano aan 
het Lemmensinstituut en later ook aan 
de Academie voor Muzische Kunsten in 
Praag en ze volgde masterclasses in de 
voormalige DDR. Ze verblijft nog altijd 
geregeld in Dresden en is vertrouwd 
met de streek. Ze geeft les aan LUCA en 
concerteert in binnen- en buitenland.
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 µ  Vier fenomenale Bachfest-concerten in Leipzig
 µ  Reisbegeleiding en inleidingen door Beatrijs 
Van Hulle
 µ  Uitgebreid bezoek aan Leipzig, kennismaking 
met Weimar en Eisenach

DAG 1: Brussel - Eisenach A
Met de bus naar Eisenach. Tijdens het bezoek aan 
het Bachhaus kunt u genieten van een concert op 
authentieke instrumenten.

DAG 2: Eisenach - Weimar O-A
Wandeling met stadsgids in de geboortestad van 
Bach. Aan de imposante Wartburg luistert u naar 
verhalen over de Heilige Elisabeth, Luther en Wag-
ner. In Weimar werkte Bach dan weer bijna tien 
jaar voor de hertogen, maar in de befaamde Duitse 
cultuurstad loopt u ook de geest van Goethe, Schil-
ler, Liszt en Henry Van de Velde tegen het lijf. 

DAG 3: Weimar - Leipzig O-A
Het Goethehaus en -museum vormt het sluitstuk 
van uw bezoek aan Weimar. Naar Leipzig, waar 
Bach van 1723 tot aan zijn dood in 1750 als cantor 
verbonden was aan de legendarische Thomaskir-
che. Beatrijs Van Hulle vertelt u vooraf over het 
eerste concert van het Bachfest dat u in Leipzig 
bijwoont. In het beroemde Gewandhaus brengen 
het Monteverdi Choir en de English Baroque So-
loists, o.l.v. de beroemde dirigent Sir John Eliot 
Gardiner, een concertante opvoering van Claudio 
Monteverdi’s L’Orfeo. Een schitterende opener in 
dit Monteverdi-jaar!

DAG 4: Leipzig O-M
Concertinleiding. Rondleiding in het Gewandhaus. 
Wandeling met stadsgids door Messestad Leipzig 
in de voetsporen van Bach en andere musici. De 
wereldberoemde Thomaskirche en  het boeiende 
Bachmuseum zijn twee onmisbare haltes om Bachs 
jaren in Leipzig weer op te roepen. Vanavond keert 
u terug naar de Thomaskirche voor Monteverdi’s 
Vespro della Beata Vergine door het Ensemble 
Pygmalion o.l.v. Raphaël Pichon.

DAG 5: Leipzig O
Inleiding door de reisbegeleider. Stadsrondrit met 
lokale gids door Leipzig, Plagwitz en Gohlis. Bezoek 
aan het Grassi Museum met zijn indrukwekkende col-
lectie muziekinstrumenten. Ook Mendelssohn (een 
grote fan van Bach) woonde en werkte in de stad. U 
brengt een bezoekje aan zijn voormalige woonhuis. 
‘s Avonds hoort u Das Kleine Konzert en de Rheini-
sche Kantorei o.l.v. Hermann Max. Zij brengen het 
meesterlijke oratorium Paulus van Mendelssohn. 

DAG 6: Leipzig O-M 
In het Museum der Bildenden Künste bezichtigt 
u de uitgelezen verzameling schilder- en beeld-
houwkunst. Concertinleiding door Beatrijs Van 
Hulle. Nadien woont u uw laatste concert van het 
Bachfest bij. In de Thomaskirche hoort u Bachs 
onvolprezen Johannespassie. Solisten als Daniel 
Johannsen, Tobias Berndt, Benno Schachtner en 
Andres Scheibner, het Thomanerchor en het gere-
nommeerde Freiburger Barockorchester schitteren 
o.l.v. de Thomascantor.

DAG 7: Leipzig - Brussel O
Vrije tijd in Leipzig en terugreis.

Met Beatrijs Van Hulle naar

THÜRINGEN & LEIPZIG
B ACH ACHTERN A I N E ISEN ACH, W EI M A R EN LE I PZI G TI J D ENS H ET B ACH FEST

R E ISDATA
 è  11 juni 2017 
 ç  17 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.845 
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  4 concerten in cat. I en II tijdens 

het gerenommeerde Bachfest 
(waarde: € 295)

 +  Alle toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Beatrijs Van Hulle

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal in de kwaliteitsvolle 
viersterrenhotels Eisenacher Hof 
in Eisenach, Dorint am Goethe-
park in Weimar en Radisson Blu 
in Leipzig

 +  2 lunches in lokale restaurants

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek vanuit Gentbrugge en de 
luchthaven van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BEATRIJS VAN HULLE is musicologe 
en geeft o.m. muziek- en kunstge-
schiedenis aan LUCA, campus Lem-
mens, esthetica in het Guldensporen-
college in Kortrijk, muziekgeschiedenis 
aan Conservatorium Kortrijk en luister-
cursussen muziek voor Davidsfonds 
Academie. Ze begeleidde al meer dan 
twintig keer een reis rond de figuur en 
muziek van J.S. Bach!

 Cursus: Bach Academie. Bach 
en Luther. Door Ignace Bos-
suyt en Dick Wursten. Brug-
ge, zat. 14 en zo. 15 jan. van 
10 tot 16.30 uur
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 µ  Drie concerten van wereldklasse o.a. door het 
Wiener Philharmoniker met inleidingen door 
musicoloog en reisbegeleider Jan Dewilde
 µ  Uitzonderlijk bezoek aan de bibliotheek van 
Sankt-Peter
 µ  Privérecital in het Mozarthuis en 18de-eeuws 
dinerconcert 

DAG 1: Brussel - München - Salzburg A
Vlucht naar München en bustransfer naar Salzburg. 
U maakt een stadsrondrit en verkent samen met 
een stadsgids al even de geboortestad van Mozart. 
Daarna dineert u in een lokaal restaurant en ver-
telt Jan Dewilde u meer over het eerste concert 
in het kader van de Mozartwoche. In het Grosses 
Festspielhaus brengt de wereldberoemde Wiener 
Philharmoniker o.l.v. Yannik Nézet-Séguin sym-
fonieën van Mozart en samen met tenor Ronaldo 
Villazon ook enkele van zijn prachtige concertaria’s. 

DAG 2: Salzburg O-A
U gaat de hele voormiddag samen met een stadsgids 
op stap in Salzburg. U wandelt langs de hoogte-
punten van de barokke prachtstad. Na de vrije 
lunch brengt u een uitzonderlijk bezoek aan de 
rococobibliotheek van het voormalige benedic-
tijnenklooster Stift St. Peter. Daar worden boeken 
en manuscripten bewaard die tot de 12de eeuw 
teruggaan. ’s Avonds geniet u van een dinerconcert 
bij kaarslicht in de St. Peter Stiftskeller. U krijgt een 
18de-eeuws avondmaal voorgeschoteld, opgeluis-
terd met aria’s en instrumentale muziek.

DAG 3: Salzburg O-M
Jan Dewilde leidt u in tot het concert van die avond. 
Daarna bezoekt u samen met een stadsgids de 
Mönsch berg, vanwaar u een schitterend uitzicht 

heeft over de stad en de vallei van de Salzach. Ook 
het Museum der Moderne dat er vlak naast ligt, 
staat op het programma. In de namiddag krijgt 
u een exclusieve blik achter de schermen van het 
prestigieuze Grosses Festspielhaus. ’s Avonds woont 
u in de unieke Felsenreitschule een fascinerende 
voorstelling bij. Marc Minkowski, Les Musiciens du 
Louvre, koor en solisten brengen het wondermooie 
requiem van Mozart en begeleiden ruiters van de 
gerenommeerde Académie Équestre de Versailles 
in een choreografie van Bartabas.

DAG 4: Salzburg O-A
Salzburg heeft zoveel te bieden dat u, na de laatste 
concertinleiding door Jan Dewilde, opnieuw de stad 
intrekt. U treedt in de voetsporen van Mozart, die er 
geboren werd en vele jaren leefde en werkte. In het 
Mozarthuis krijgt u een exclusief privérecital op een 
18de-eeuws clavichord en u bezoekt de prachtige 
Residenz en haar befaamde kunstcollectie. Daarna 
is er vrije tijd voor shopping of een heerlijk stukje 
Sachertaart. Na het diner gaat u naar het Grosses 
Festspielhaus voor het Wiener Philharmoniker o.l.v.  
Adam Fischer. Samen met cellist Steven Isserlis 
brengen zij het celloconcerto van Haydn, een van 
zijn symfonieën én de Jupitersymfonie van Mozart. 

DAG 5: Salzburg - München - Brussel O
Wie wil kan de met muziek opgeluisterde eucha-
ristieviering in de Dom bijwonen. Daarna volgt 
de transfer naar München en de terugvlucht naar 
Zaventem.

Met Jan Dewilde naar

SALZBURG 
TO P M U Z I K A N T E N  T I J D E N S  E E N  W I N T E R S - G E Z E L L I G E  M O Z A RT W O C H E

R E ISDATA
 è  1 februari 2017 
 ç  5 februari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.895
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 195
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en het 
privérecital

 +  Tickets in cat. II voor 3 voorstel-
lingen tijdens de Mozartwoche 
(totale waarde: € 495)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Jan Dewilde

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Logies met ontbijt in het centraal 
gelegen Hotel am Mirabell-
platz****

 +  1 lunch en 3 diners in lokale res-
taurants, waarvan dinerconcert 
in de Stiftskeller

 +  Vluchten Brussel-München h/t 
met Lufthansa, de luchthaven-
taksen

 +  Transfer München-Salzburg h/t 
en een stadsrondrit in comforta-
bele autocar. Daarbuiten gebeu-
ren de verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

JAN DEWILDE is musicoloog en 
werkte jarenlang voor diverse mu-
ziekprogramma’s bij de VRT. Nu is hij 
verbonden aan het Koninklijk Vlaams 
Conservatorium in Antwerpen en 
aan het Kunsthistorisch Instituut in 
diezelfde stad. Hij publiceert over 
allerlei domeinen van de muziek en 
doceert ook luistercursussen muziek 
voor Davidsfonds Academie.

 Cursus: Vlaamse romantische muziek. Zeldzaam 
muziekerfgoed uit eigen streek. Door Jan Dewilde. 
Temse, di. 8, 15, 22 nov. en 6 dec. van 20 tot 22 uur
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 µ  Twee exclusieve liedrecitals door Zeger Van-
dersteene & Piet Swerts
 µ  Concert van de Wiener Symphoniker in de 
Musikverein en een door de Wiener Sän-
gerknaben opgeluisterde misviering in de 
Hofburgkapelle
 µ  Uitgebreide ontdekking van het keizerlijke 
Wenen met o.m. de Stephansdom, het Kunst-
historisches Museum, Schönbrunn …

DAG 1: Brussel - Wenen A
Vlucht naar Wenen. Verkennende stadsrondrit met 
gids langs de statige monumenten van de Weense 
Ring (opera, stadhuis, Burgtheater, Hofburg …). 
In de vooravond bezoekt u het Schubert Geburt-
shaus. U wordt er vergast op een eerste exclusief 
lied recital door tenor Zeger Vandersteene en pi-
anist Piet Swerts. Zij brengen er Schuberts Die 
Schöne Müllerin. Uitgebreid napraten kan tijdens 
het avondmaal.

DAG 2: Wenen O-M
Concertinleiding door Piet Swerts. Nadien bezoek 
aan de voormalige appartementen van Frans Jozef en 
Elisabeth (Sisi) in de immense Hofburg. Na de lunch 
ontdekt u met een stadsgids de omgeving van de 
Karlskirche en het Secessionsgebouw. In het Belvé-
dère kunt u o.m. de uitgebreide collectie schilderijen 
van Gustav Klimt bewonderen. ‘s Avonds woont u 
een concert van de Wiener Symphoniker bij in de 
wereldberoemde Musikverein. Onder leiding van 
dirigent Enrique Mazzola brengen zij de 4de sym-
fonie van Mendelssohn en de imposante Fontane 
di Roma en Pini di Roma van Ottorino Respighi.

DAG 3: Wenen O-M
Na het ontbijt bezoekt u met een gids de keizerlijke 
zomerresidentie Schloss Schönbrunn. In de namid-
dag wandelt u door het Zentralfriedhof met de 
graven van beroemde componisten als Beethoven, 
Schubert en Brahms, maakt u een rondrit door het 
moderne Wenen met o.m. het kleurrijke Hundert-
wasserhaus en eindigt u met de wereldberoemde 
schilderijencollectie van het Kunsthistorisches 
Museum (met topstukken van o.m. Rubens, Breugel 
en Titiaan). Vrije avond.

DAG 4: Wenen O-A
Verder bezoek in Wenen met een begeleide wan-
deling door het historisch centrum met o.m. de 
Stephansdom. Hier woonden en werkten ooit heel 
wat componisten, en het Mozarthaus is er een van 
de getuigen van. Na de vrije lunch ruilt u de stad 
in voor Atzenbrugg, met het kasteel waar Schubert 
enkele zomers verbleef en componeerde. Samen 
met zijn vrienden hield hij er ook enkele van zijn 
Schubertiades. Op deze unieke en sfeervolle plaats 
kunt u genieten van het tweede recital van onze 
reisbegeleiders (op een historische concertvleu-
gel). Ditmaal staat Schuberts Winterreise op het 
programma. Een unieke ervaring! Avondmaal in 
een gezellig restaurant.

DAG 5: Wenen - Brussel O
Op deze zondagmorgen luisteren de hemelse ge-
zangen van de Wiener Sängerknaben de misviering 
in de Hofburgkapelle op. Ook Schubert was ooit 
een van hen. Vrije tijd tot aan de terugvlucht naar 
Brussel.

Met Piet Swerts & Zeger Vandersteene naar

WENEN
EEN MUZI K A LE REIS M ET SCH U BERTS SCH Ö N E MÜ LLERI N & W I NTERREISE

R E ISDATA
 è  26 april 2017
 ç  30 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.990  
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 475
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Tickets voor het concert van 
de Wiener Symphoniker in de 
Musikverein en voor de gezon-
gen misviering door de Wiener 
Sängerknaben (totale waarde 
alle concerten: € 265)

 +  2 exclusieve liedrecitals door Zeger 
Vandersteene & Piet Swerts

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Piet Swerts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en  
1 diner in het luxueuze en cen-
traal gelegen hotel Le Méridien 
Vienna*****

 +  2 lunches en 1 diner in lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Wenen h/t met 
Austrian Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers (ook naar de recitals),  
2 stadsrondritten en uitstap naar 
Atzenbrugg in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

PIET SWERTS is een toonaangevend 
hedendaags componist. In 2011 pro-
moveerde hij maxima cum laude als 
doctor in de kunsten aan de Leuven 
University College of Arts. Als compo-
nist kreeg hij de Grote Internationale 
Prijs Koningin Elisabeth 1993 voor zijn 
vioolconcerto Zodiac. 

ZEGER VANDERSTEENE zong als 
knaap al de sopraansolo’s in de Schola 
Cantorum van de Sint-Baafskathedraal. 
Als tenor was hij te gast in de grote mu-
ziektempels wereldwijd. In 2013 ontving 
hij de Carrièreprijs van radiozender Klara. 

 Cursus: Wolfgang Amadé Mozart. Een verrassend 
portret. Door Yves Knockaert. Antwerpen, 10 lessen 
vanaf di. 8 nov. van 14 tot 16.30 uur
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 µ  Eersterangsplaatsen voor twee topopera’s 
tijdens het Riga Opera Festival met inleidin-
gen door musicoloog en reisbegeleider Johan 
Uytterschaut
 µ  Riga’s historisch centrum als openluchtmu-
seum van de art-nouveaustijl, erkend door 
Unesco
 µ  Het kleine Versailles in Rundale

DAG 1: Brussel - Riga A
Rechtstreekse vlucht naar Riga. U verkent samen 
met een stadsgids de hoofdstad van Letland. U 
bewondert o.m. het kasteel, de Zweedse poort, de 
drie oudste huizen van de stad die bekend zijn als 
De Drie Broeders en bezoekt de Dom en de Sint-
Petruskerk. Vanop de toren van de kerk heeft u 
een prachtig vergezicht op het historisch centrum. 
U geniet van een diner in een lokaal restaurant. 

DAG 2: Riga O-M
U maakt samen met een lokale gids een uitgebreide 
stadswandeling in het moderne en kosmopolitische 
Riga, met aandacht voor de vele art-nouveaugebou-
wen. Bezoek aan het nieuwe Art Nouveau Museum 
in het prachtig gerestaureerde woonhuis van de 
Letse architect Konstantins Peksens, dat hij in het 
begin van de 20ste eeuw bouwde. Het elegante 
trappenhuis is een echte parel. Tussendoor luncht 
u in een lokaal restaurant. Daarna geeft Johan Uyt-
terschaut u een inleiding bij de operavoorstelling 
die er die avond op het programma staat van het 
Riga Opera Festival.

DAG 3: Riga - Rundale - Riga O-M
U rijdt naar de grens met Litouwen voor een bezoek 
aan het Rundalepaleis, het vroegere zomerverblijf 
van de hertog van Courland. Het gebouw werd in de 
18de eeuw ontworpen door Rastrelli, de befaamde 
architect van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. 
Het paleis wordt dan ook wel eens het kleine Ver-
sailles genoemd. Lunch ter plekke. Terug in Riga 
krijgt u opnieuw een inleiding bij de opera in het 
kader van het Riga Opera Festival.

DAG 4: Riga - Brussel O-M
U krijgt een blik achter de schermen van het sta-
tige 19de-eeuwse operahuis en komt tijdens een 
begeleide wandeling meer te weten over het verblijf 
van Richard Wagner in Riga, van 1837 tot 1839. U 
maakt tot slot een boottocht op het Rigakanaal en 
geniet van een lunch. Terugvlucht naar Zaventem. 

Letland heeft een goede reputatie als het gaat om de oplei-

ding van operazangers. Grote Letse sterren van het moment 

zoals Elina Garanca en Kristine Opolais worden door gere-

nommeerde operahuizen maar al te graag uitgenodigd. Het 

Riga Opera Festival staat dan ook garant voor voorstellingen 

met uitstekende (jonge) operazangers uit de regio. Op het 

programma staan vier klassiekers uit het repertoire, waarvan u 

er twee bijwoont met telkens een deskundige inleiding door 

Johan Uytterschaut vooraf. Het definitieve festivalprogramma 

wordt in het vroege najaar van 2016 bekendgemaakt. Rond 

die periode vindt u dan ook het volledige muziekprogramma 

van deze reis op www.davidsfonds.be/cultuurreizen. Mis deze 

reis met unieke muzikale ervaringen niet en schrijf u nu al in.

Met Johan Uytterschaut naar

RIGA
P R A C H T I G E  O P E R A’ S  I N  A RT- N O U V E A U S TA D  R I G A

R E ISDATA
 è  8 juni 2017
 ç  11 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 1.525
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 180
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Tickets in categorie I voor 2 
opera’s van het Riga Opera 
Festival (waarde: € 130)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Johan Uytterschaut

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijtbuf-
fet in het centraal gelegen hotel 
Radisson Blu Elizabete**** in Riga

 +  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in goede lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Riga h/t met 
airBaltic, de luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer in 
comfortabele autocar. Daarbui-
ten gebeuren de verplaatsingen 
te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

JOHAN UYTTERSCHAUT doceert 
zang en operageschiedenis aan LUCA 
School of Arts - Campus Lemmens en 
is docent voor Davidsfonds Academie. 
Als musicoloog en zanger weet hij als 
geen ander het publiek in te wijden in 
de geheimen van de muziek. Dat doet 
hij ook met verve als inleider van de 
voorstellingen van Opera in de cinema 
in Kinepolis.

 Cursus: Van Haydn tot Schönberg. De Weense scholen. 
Door Johan Uytterschaut. Bonheiden, di. 8, 15 nov., 
6 en 13 dec. van 20 tot 22 uur
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 µ  Eersterangsplaatsen voor vier uitzonderlijke 
concerten van het Valletta Barok Festival
 µ -  Inleidingen door musicoloog en reisbege-
leider Geert Robberechts
 µ  Bezoek aan het Valletta van de Johannieters 
en het prehistorische Malta
 µ  Dagexcursie naar het charmante eiland Gozo

DAG 1: Brussel - Valletta
Rechtstreekse avondvlucht en transfer naar het 
hotel, dat vlakbij de historische ommuring van de 
hoofdstad Valletta ligt.

DAG 2: Valletta - Mdina - Valletta O-M-A
Geert Robberechts begint de dag met een inleiding 
tot het concert van die avond. Daarna bezoekt u 
het Paleis van de Grootmeesters en de barokke 
co-kathedraal van Sint-Jan, waar enkele prachtige 
schilderijen van Caravaggio hangen. Na de lunch 
bezoekt u Mdina, de oude hoofdstad van Malta. 
Vanop de ommuring heeft u een weids uitzicht 
op het grotendeels vlakke eiland. Daarna brengt 
de autocar u terug naar het hotel voor een lichte 
maaltijd. Naar de prachtige co-kathedraal voor het 
eerste concert van het Valletta Barok Festival. Het 
Franse Ensemble Correspondance brengt er het 
beroemde Te Deum van Marc-Antoine Charpentier.

DAG 3: Gozo - Valletta O-M-A
Daguitstap per ferry naar het eiland Gozo, een 
groenere en kleurrijkere variant van Malta. U start 
in Xaghra met een bezoek aan de tempels van Ggan-
tija, een van de belangrijkste prehistorische sites ter 
wereld. Dan verder naar Victoria, de hoofdstad van 
Gozo, voor een bezoek aan de smalle straatjes en 
mooie gebouwen. 

DAG 4: Valletta O-M
U krijgt opnieuw een inleiding tot het concert van 
die avond door Geert Robberechts. Daarna volgt een 
boottocht met een typische Maltese dghajsa langs de 
Drie Steden Senglea, Vittoriosa en Cospicua. Na een 
korte wandeling geniet u van een middagconcert 
in de statige bibliotheek. De Britse clavecinist John 
Irving brengt de vier Franse suites van J.S. Bach. Na 
de late lunch geniet u in het elegante Teatru Manoel 
van de speelse opvoering van Lully’s Atys, door 
musici en poppenspelers van het gerenommeerde 
Centre Musique Baroque de Versailles. 

DAG 5: Haga Qim - Valletta O-M-A
Na de laatste concertinleiding van de reis bezoekt u 
Hagar Qim en Mnajdra. De megalithische tempels 
dateren uit het 4de millennium v. Chr. en staan op de 
Unesco-werelderfgoedlijst. In de namiddag brengt 
u een exclusief bezoek aan het San Antonpaleis, de 
residentie van de Maltese president. Na een licht 
avondmaal in het hotel volgt het laatste concert. 
Het jonge Vlaamse barokensemble Hathor Consort 
brengt een Engels programma: The Phoenix Nest 
met muziek van William Byrd, Orlando Gibbons, 
Thomas Tallis en andere tijdgenoten.

DAG 6: Valletta - Brussel O-M
Aan de zuidkant van het eiland ontdekt u Marsaxlokk 
met haar azuurblauwe vissershaven vol bootjes. U 
geniet er van een heerlijke lunch in een visrestaurant. 
Terugvlucht naar Zaventem. 

Met Geert Robberechts naar

MALTA
GENIET VAN MUZIKALE PRACHT EN PRAAL TI JDENS HET VALLETTA BAROK FESTIVAL

R E ISDATA
 è  12 januari 2017 
 ç  17 januari 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.985 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 305 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Tickets in cat. I voor de 4 con-
certen van het Valletta Barok 
Festival (waarde: € 195)

 +  Reisbegeleiding en inleidingen 
door Geert Robberechts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
2 lichte avondmalen in het Grand 
Hotel Excelsior***** in Valletta

 +  5 lunches en 1 diner (incl. 
dranken) in uitstekende lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Valletta h/t met 
Air Malta, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
(o.m. naar de concerten) in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GEERT ROBBERECHTS is musico-
loog aan de KU Leuven. Na enkele jaren 
lesgeven en via het voorzitterschap van 
Jeugd en Muziek Leuven belandde hij 
in het concertmanagement, o.m. als 
manager van het Kuijken Strijkkwartet 
(sinds 1986) en van La Petite Bande 
(sinds 1994). Geert is ook voorzitter 
van de Cultuurraad van Leuven en van 
The Indian National Trust For Art and 
Cultural Heritage (INTACH Belgium).
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 µ  De unieke sfeer van de Semana Santa met de 
mysterieuze processies
 µ  Schitterende concerten tijdens het muziek-
festival (programma en prijzen later bekend 
en niet inbegrepen)
 µ  Bezoeken aan Toledo en Alcalá de Henares
 µ  De kastelen van Belmonte en Uclés

DAG 1: Brussel - Madrid - Toledo A
Vlucht naar Madrid en door naar Toledo, de voor-
malige hoofdstad van Spanje. De ommuurde stad 
biedt uit elke belangrijke periode een waaier aan 
bezienswaardigheden. 

DAG 2: Toledo - Consuegra - Almagro O-A
Verder bezoek in Toledo. Daarna naar de molens in 
Consuegra waar u in uw verbeelding Don Quichote 
kunt zien aanstormen. In de late namiddag bezoek 
aan het openluchttheater in Almagro.

DAG 3: Belmonte - Alarcón O-A
Naar het volledig gerestaureerde kasteel van Bel-
monte. In Casasimaro bezoekt u gitaarbouwer 
Tomàs Leal. Doortocht naar Alarcón waar u o.m. 
het fraaie portaal van de Santa Mariakerk ziet. 

DAG 4: Segóbriga - Uclés - Cuenca O-M
Vandaag komen het Romeinse Segóbriga en het 
klooster van Uclés aan bod. Vervolgens naar de 
wijnbodega Pago Calzadilla in Huete, met begeleid 
bezoek en proeverij. Naar Cuenca.

DAG 5: Cuenca O
Bezoek aan de kathedraal, het Museum voor Ab-
stracte Kunst en eerste verkenning van de stad. Wie 

wil kan in de komende dagen concerten van de 
Semana de Música Religiosa de Cuenca bijwonen 
(facultatief, zie kaderstuk links).

DAG 6: Cuenca O
Vroege vogels laten zich meeslepen in de Turbapro-
cessie. In de namiddag kunt u een wandeling maken 
naar de Pantocrator, met zijn mooie vergezichten. 
Concert (facultatief).

DAG 7: Cuenca O-M
Een excursie rondom Cuenca toont u de natuur-
pracht van de streek met o.m. de Ventano de Dia-
blokloof en de rotsformaties van de betoverde stad. 
Concert (facultatief).

DAG 8: Cuenca O-M
’s Morgens mogelijkheid om de paasmis bij te wo-
nen. Bezoek aan het Diocesaan Museum, dat ook 
een indrukwekkende collectie tapijten herbergt. 
Concert (facultatief).

DAG 9: Chinchón - Alcalá de Henares - Ma-
drid - Brussel O
Na een bezoek aan het pittoreske Chinchón naar 
Alcalá de Henares, de charmante universiteitsstad 
bij Madrid. Nadien late avondterugvlucht.

SE M A N A DE MÚSIC A R E LIGIOSA DE 
CU E NC A 
Het Festival tijdens de Semana Santa brengt hoofdzakelijk 

religieuze muziek, met het accent op barok en romantiek: 

zowel eigen ensembles (bijvoorbeeld Jordi Savall) en orkesten, 

als internationale uitvoerders van wereldniveau. De locaties 

zijn voortreffelijk: kerken of het fraai ontworpen auditorio.

Met Yves Senden naar

CUENCA &  
CASTILLA LA MANCHA

S E M A N A  D E  M Ú S I C A  R E L I G I O S A  D E  C U E N C A

R E ISDATA
 è  9 april 2017
 ç  17 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.135
toeslag 1-persoonskamer: € 525 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen in kamer met 
ontbijt in kwaliteitsvolle drie- en 
viersterrenhotels, waaronder de 
parador in Almagro

 +  3 middagmalen en 3 diners in 
hotel of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Madrid h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

N I ET I N BEGR E PE N 
(MOGELIJKHEID TOT  
FACULTATIEF BIJBOEKEN)
Bij het ter perse gaan was het fes-
tivalprogramma nog niet bekend. 
We houden wie zich inschrijft per-
soonlijk op de hoogte en plaatsen 
alle informatie rond het geplande 
concertpakket zo snel mogelijk op 
onze website. Ter indicatie: de 
voorbije jaren bedroeg de prijs 
voor zes concerten ca. € 225. De 
concerten kunnen op elk moment 
van de dag plaatsvinden. Indien 
nodig passen we het programma 
aan, met behoud van alle vermel-
de bezoeken.

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

YVES SENDEN is licentiaat in de klas-
sieke filologie en doctor in de kunsten. 
Hij studeerde orgel in Antwerpen en in 
Den Haag en is docent muziekgeschie-
denis, analyse en muziekfilosofie aan de 
koninklijke conservatoria van Antwerpen 
en Gent. Hij heeft de Semana Santa in 
Cuenca al tien keer begeleid en wordt 
steeds weer aangetrokken door de boei-
ende Spaanse cultuur en geschiedenis.

70 M U Z I E K R E I Z E N

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



 µ  Unieke ontmoetingen en gesprekken met Dirk 
Brossé en musici in Philadelphia
 µ  Concert met wereldpremière van het nieuwe 
werk van Dirk Brossé en balletvoorstelling
 µ  Uitzonderlijk bezoek aan het Curtis Institute 
of Music en diner in de Union League
 µ  Uitgebreide kennismaking met Philadelphia 
met o.a. Vlamingen in de Wereld

DAG 1: Brussel - Newark - Philadelphia A
Vlucht naar Newark. Transfer per autocar naar 
Philadelphia, thuisbasis van The Chamber Or-
chestra of Philadelphia, waar uw reisbegeleider 
Dirk Brossé muziekdirecteur is.

DAG 2: Philadelphia O
Daisy Mertens vertegenwoordigt Vlamingen in 
de Wereld en woont en werkt in Philadelphia. Ze 
kent de stad als geen ander en neemt u mee voor 
een eerste verkenning door de stad die in 2015 
Unesco-werelderfgoed werd. Na de vrije lunch 
ontmoet u Dirk Brossé bij de repetitie voor het 
concert van zondag. U kunt van dichtbij ontdekken 
hoe dirigent en musici zich voorbereiden en kunt 
dit met hen bespreken.

DAG 3: Philadelphia O
U bezoekt het gerenommeerde Philadelphia Mu-
seum of Art. In de namiddag neemt Dirk Brossé u 
mee door zijn muzikaal Philadelphia. Hij zorgt ook 
voor een exclusief bezoek aan het Curtis Institute 
of Music, een van de bekendste muziekconservato-
ria ter wereld (o.m. Leonard Bernstein en Samuel 
Barber zijn alumni). U wordt er vergast op een kort 
recital door de studenten en krijgt de kans hen in 
een ongedwongen gesprek enkele vragen te stellen.

DAG 4: Philadelphia O
U gaat met Daisy Mertens verder op ontdekking in 
de stad waar de Amerikaanse onafhankelijkheids-
verklaring werd getekend en de eerste grondwet van 
de VS werd opgesteld. Independence Hall, Congress 
Hall, Liberty Bell … zijn indrukwekkende getuigen 
daarvan. Nadien wat vrije tijd om bijvoorbeeld wat 
te kuieren op de vele lokale marktjes zoals Reading 
Terminal of de Italian Market. ‘s Avonds volgt de 
balletvoorstelling Re/Action van het Pennsylvania 
Ballet. Zij brengen choreografieën van Christopher 
Weeldon, George Balachine en Matthew Neenan op 
muziek van o.m. Tsjaikovsky, Delibes en Martinu.

DAG 5: Philadelphia O-A
Naar de befaamde Barnes Foundation voor een 
bezoek aan de rijke collectie van dit museum (vooral 
toegespitst op impressionistische schilderkunst). 
Nadien wordt u in het moderne Kimmel Center ver-
wacht voor het matineeconcert van The Chamber 
Orchestra of Philadelphia o.l.v. uw reisbegeleider 
Dirk Brossé. Zij brengen o.m. de 1ste symfonie van 
Beethoven en de Habanera van Chabrier. Klap op 
de vuurpijl is de wereldpremière van Dirk Brossé’s 
nieuwe werk Pictures at an Exhibition. Een unie-
ke ervaring! U kunt napraten over dit feestelijke 
hoogtepunt met de dirigent-componist tijdens 
een exclusief diner in the Union League, een van 
de oudste privéclubs van de VS.

DAG 6: Philadelphia - Newark - Brussel O
Vrije voormiddag tot de transfer per autocar naar 
de luchthaven van Newark voor de terugvlucht.

DAG 7: Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Dirk Brossé naar

PHILADELPHIA
W E R E L D P R E M I È R E  E N  E X C L U S I E V E  I N K I J K  I N  ( M U Z I E K ) C U LT U U R

R E ISDATA
 è  10 mei 2017 
 ç  16 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 795
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Ticket in cat. I voor het concert 
o.l.v. Dirk Brossé en voor de bal-
letvoorstelling in Philadelphia

 +  Reisbegeleiding, uitzonder-
lijke wandelingen, bezoeken en 
ontmoetingen met Dirk Brossé 
en Daisy Mertens van Vlamingen 
in de Wereld

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen (incl. bagage-
diensten) met ontbijtbuffet in 
het kwaliteitsvolle hotel Hilton 
Philadelphia Penn’s Landing

 +  2 diners in lokale restaurants 
(waarvan 1 diner, incl. dranken, 
in de Union League)

 +  Vluchten Brussel-Newark h/t met 
United Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfer van de luchthaven van 
Newark naar het hotel in Phila-
delphia h/t en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet en met 
het openbaar vervoer (inbegre-
pen in de reissom)

 +  Annulerings- bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

DIRK BROSSÉ  is gepassioneerd 
door muziek en werkt wereldwijd als 
dirigent en componist. Hij is muziek-
directeur van The Chamber Orchestra 
of Philadelphia en het Filmfestival 
Gent en hoofddocent compositie en 
orkestdirectie aan de School of Arts / 
Kon. Conservatorium Gent. Voor zijn 
muziek voor de BBC/HBO serie Parade’s 
End, werd hij genomineerd voor een 
Emmy Award. 
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PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
74 Vlaamse wijn.....................................................Gido Van Imschoot ....................................... 29/04/2017 .................... 1
75 Brussel, Frankfurt, Straatsburg,  
 Metz & Luxemburg ........................................Hendrik Vos & Rob Heirbaut ................... 14/05/2017 .................... 6
76 Nederland .........................................................Frans-Jos Verdoodt ....................................... 08/04/2017 .................... 3
77 Nederland .........................................................Edward & Dimitri De Maesschalck ......... 16/06/2017 .................... 3
78 Frans-Vlaanderen ...........................................Edward De Maesschalck ............................. 06/06/2017 .................... 3
79 Straatsburg, Colmar & Metz ......................Roeland Kotsch .............................................. 28/04/2017 .................... 3
80 Normandië ........................................................Luc De Vos ........................................................ 29/05/2017 .................... 4
81 De Loire ..............................................................Gido Van Imschoot ....................................... 03/04/2017 .................... 6
82 Bourgogne .........................................................Gido Van Imschoot & Ronny Debaere ... 01/05/2017 .................... 5
83 Corsica ................................................................Brigitte Voeten ............................................... 27/05/2017 .................... 8
84 Noord-Engeland .............................................Guido Latré ...................................................... 30/05/2017 .................... 5
85 Eisenach, Wittenberg, Magdeburg  

 & Berlijn ..............................................................Frans Van den Brande .................................. 06/06/2017 .................... 6
86 Denemarken .....................................................Brigitte Raskin ................................................. 09/05/2017 .................... 6
87 Kopenhagen & Stockholm .........................Steven De Foer ............................................... 08/04/2017 .................... 7
88  Donaucruise ...............................................Roger Delbaere.............................................. 01/05/2017 ................. 12
89 Noorwegen .......................................................Marc Van Craen ............................................. 12/06/2017 .................... 5
90 Polen ....................................................................Hans Hauben  ................................................. 30/05/2017 ................. 12
91 Moskou & Sint-Petersburg .........................Olga Novitskaja .............................................. 28/04/2017 .................... 8
92 Istrië .....................................................................Jacques Van Remortel .................................. 29/05/2017 .................... 9
94 Servië & Montenegro ...................................Stefan Blommaert .......................................... 04/05/2017 ................. 11
95 Dalmatische kustcruise .................................Mia Doornaert ................................................ 18/05/2017 .................... 8
96 Bulgarije ..............................................................Maja Panajotova ............................................. 15/05/2017 ................. 11
97 Piëmonte ............................................................Gido Van Imschoot & Ronny Debaere ... 18/04/2017 .................... 6
98 Lazio .....................................................................Marc Laenen .................................................... 11/05/2017 .................... 8
100 Apulië ..................................................................Anne Desplenter ........................................... 02/06/2017 .................... 9
101 Sicilië ....................................................................Carlos Steel ...................................................... 02/05/2017 .................... 9
102  Cruise langs Zuid-Italië ..........................Marc Permeke ................................................. 31/03/2017 .................... 8
103 Baskenland & Navarra ..................................Chris De Paepe ............................................... 13/06/2017 .................... 7
104 Andalusië ...........................................................Chris De Paepe ............................................... 09/05/2017 ................. 10
105 Midden-Spanje ...............................................Bart Vanthielen ............................................... 03/06/2017 .................... 9
106  Cruise van Barcelona naar Lissabon.....Marc Eyskens & Karel Peeters .................. 15/05/2017 ................. 10
108  Dourocruise ...............................................Jan Goossens.................................................... 28/04/2017 .................... 8
109 Noord-Griekenland ......................................Wim Vanhoorne ............................................ 13/05/2017 .................... 9
110 De Cycladen .....................................................Walter Van Strydonck ................................. 30/05/2017 ................. 13
112 Griekenland ......................................................Walter Van Strydonck ................................. 07/05/2017 ................. 14

RONDREIZEN
EUROPA
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 µ  Initiatie in de wereld van de Vlaamse wijn
 µ  Bezoeken aan excellente Vlaamse wijnbouwers
 µ  Deskundige toelichting door Maître Som-
melier Gido Van Imschoot 

U kunt er niet meer naast kijken. De Belgische 
wijnen maken furore. Over heel Vlaanderen en 
Wallonië worden steeds betere wijnen geproduceerd 
door gepassioneerde wijnbouwers, maar vooral 
in de provincie Limburg vallen enkele absolute 
topdomeinen op. U trekt naar het noorden van 
het land op zoek naar wijn en wijngaarden. Tij-
dens deze dagtrip maakt u kennis met de complexe 
wijnen van wijndomein Aldeneyck in Maaseik, de 
loepzuivere wijnen van wijndomein Pietershoef in 
de Voerstreek en de verfijnde witte en rode wijnen 
van wijndomein Hoenshof in Borgloon.

U wordt verwacht in de luchthaven van Zaven-
tem en rijdt dan per autocar naar wijndomein 
Aldeneyck. Het wijndomein van Karel en Tine 
Henckens-Linssen is prachtig gelegen in het hart 
van de Maasvallei. Ze verbouwen in de 10 hectaren 
grote wijngaard, op de mineraalrijke kiezel- en 
grindterroir, verschillende pinotwijnen, die reeds 

meermaals werden bekroond tot beste Belgische 
wijnen. U wordt er rondgeleid en geniet van de 
uitstekende wijnen die het domein te bieden heeft. 
Middagmaal in de buurt van Maaseik. Verder naar 
Teuven in de Voerstreek. In de wijngaard van het 
Pietershof, gelegen op een glooiende heuvel, ver-
bouwt de familie Akkermans voornamelijk witte 
wijnen van de klassieke druivenrassen zoals char-
donnay, pinot blanc, pinot gris en auxerrois. De 
wijnen van het Pietershof worden vooral geken-
merkt door hun zuiverheid. 

Naar het wijndomein Hoenshof in Borgloon. In het 
midden van de fruitstreek in Haspengouw vindt 
u het uitstekende wijndomein terug van Ghislain 
Houben, professor economie aan de Universiteit 
van Hasselt en Leuven. In 2002 begon hij met zoete 
hoogstamkersen, maar met zijn passie voor de 
wijnbouw groeide dat al snel uit tot een volwaardig 
wijndomein op een oppervlakte van 4,5 hectare. 
Onder het label ‘Puur’ produceert het wijndomein 
een uitgebreid gamma van zowel witte als rode 
wijnen van topniveau.

Terugkeer naar Brussel (luchthaven Zaventem).

Met Gido Van Imschoot naar

VLAAMSE WIJNBOUWERS
D E  TO P  V A N  D E  V L A A M S E  W I J N

R E ISDATUM
 è  29 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 180
min. 25, max. 35 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde, vaak exclusieve bezoeken 
en degustaties

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Lunch (incl. dranken)

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GIDO VAN IMSCHOOT was verant-
woordelijke wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en voorzitter van de Vereni-
ging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft 
artikels over wijn en is ook de auteur 
van verschillende boeken over wijn. Hij 
is Maître Sommelier in Franse wijnen.

 Boek: Filip Salmon, Wijn in België

 Tournee: De Belg en zijn wijn - diverse locaties
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© SPUTNIK

 Cursus: De Europese Unie. 
Hoe Europa ons leven be-
invloedt. Door Hendrik Vos. 
Geraardsbergen, do. 24 nov., 
1 en 8 dec. van 14 tot 16 uur

 µ  Interessante bezoeken aan de Europese Cen-
trale Bank in Frankfurt en het Europees Parle-
ment in Straatsburg (plenaire zitting)
 µ  Het Schumanhuis nabij Metz
 µ  Het Hof van Justitie en de Europese Reken-
kamer in Luxemburg
 µ  Exclusieve ontmoetingen met parlements-
leden* 
 µ  Reisbegeleiding en duiding door Hendrik Vos 
en Rob Heirbaut 

DAG 1: Brussel - Frankfurt A
Brussel vormt het kloppend hart van de Europese 
Unie. Naast de Europese Raad en de Commissie, is 
ook het Europees Parlement er gevestigd. U maakt 
een korte wandeling door de Europese wijk. Daarna 
rijdt u in een comfortabele autocar naar Frankfurt. 
Onderweg vertellen reisbegeleiders Hendrik Vos en 
Rob Heirbaut meer over de Europese instellingen.

DAG 2: Frankfurt O-A
Bezoek aan de Europese Centrale Bank. De ECB 
probeert de prijzen stabiel te houden en zorgt daar-
door voor economische groei en werkgelegenheid. 
Professor Frank Smets*, adviseur bij de ECB, infor-
meert u over het monetair beleid en het bankentoe-
zicht. In de namiddag stadsbezoek langs de oevers 
van de Main, de glazen bankenwolkenkrabbers, de 
controversiële heropgebouwde Romer, de Dom … 

DAG 3: Frankfurt - Straatsburg O-A
Transfer naar Straatsburg, het kruispunt van Eu-
ropa. De stad heeft heel wat te bieden: geschiedenis, 
architectuur, kunst, tradities … maar is natuurlijk 
ook een belangrijk politiek centrum. Een bezoek 

aan het Europees Parlement (in plenaire zitting) 
biedt u een beter inzicht in de rol en de werking 
van dit instituut. Hendrik Vos en Rob Heirbaut 
zorgen voor de informatieve omkadering.

DAG 4: Straatsburg O-A
Verkenning van het historisch centrum van Straats-
burg. U bezoekt de prachtige kathedraal en kuiert 
door het pittoreske La Petite France met zijn vak-
werkhuizen. Daarna wandelt u naar de Rijn en 
steekt de Pont de l’Europe over, vernoemd naar 
de Frans-Duitse verzoening. 

DAG 5: Straatsburg - Metz - Luxemburg O-A
In de voormiddag naar Metz voor een korte stads-
wandeling en lunch. In Scy-Chazelles, vlakbij Metz, 
ligt het huis van Robert Schuman, en luistert u naar 
het verhaal van de geboorte van de Europese samen-
werking. Schumans woonhuis is in de oorspronke-
lijke staat ingericht. Zijn graf kunt u bezoeken op 
het kerkhof van de 12de-eeuwse versterkte kerk. 
Daarna via Schengen naar Luxemburg.

DAG 6: Luxemburg - Brussel O
Naar het Hof van Justitie, de rechtsprekende in-
stantie van de EU. Na een algemene presentatie 
houdt u halt in het hoofdgebouw van het Hof. Vrije 
lunch. Daarna bezoek aan de Europese Rekenka-
mer waar Karel Pinxten* u te woord staat. Korte 
wandeling langs enkele bijzondere plaatsen in de 
EU-geschiedenis. Daarna huiswaarts.

*indien de politieke agenda van die dag het toelaat

Met Hendrik Vos & Rob Heirbaut naar

BRUSSEL, FRANKFURT, STRAATS-
BURG, METZ & LUXEMBURG

L A N G S  D E  E U R O P E S E  I N S T E L L I N G E N 
R E ISDATA

 è  14 mei 2017 
 ç  19 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.575
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 495 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Hendrik Vos & Rob Heirbaut 

 +  Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt 
in de kwaliteitsvolle hotels 
Fleming’s Deluxe Main-River-
side***** in Frankfurt, Novotel 
Strasbourg Centre Halles**** 
en Grand Hotel Cravat**** in 
Luxemburg

 +  5 avondmalen in de hotels of 
lokale restaurants

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ROB HEIRBAUT studeerde rechten 
en communicatiewetenschappen en is 
als journalist bij de VRT gespecialiseerd 
in de EU. Samen met Hendrik Vos is 
hij auteur van Hoe Europa ons leven 
beïnvloedt, en gezicht van Het IJzeren 
Gordijn op Canvas.

HENDRIK VOS studeerde politieke 
wetenschappen aan de UGent en deed 
er onderzoek naar de rol van regio’s in 
de Europese Unie. Hij is er nu hoogle-
raar en ook directeur van het Centrum 
voor EU-Studies. Hij is columnist bij De 
Standaard en veelgevraagd deskundige 
voor EU-actualiteit.
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 Cursus: Oranje tegen Spanje (1500-1648). Vereniging 
en verdeling van de Nederlanden onder de Habsbur-
gers. Door Edward De Maesschalck. Leuven, woe. 30 
nov., 7, 14 en 21 dec. van 14 tot 16 uur

 Boek: Edward De Maesschalck, Oranje tegen Spanje

 µ  Uitgebreid bezoek aan de universiteitsstad 
Leiden
 µ  De cultuurstad Den Haag
 µ  Breda en Delft, nauw verbonden met Willem 
van Oranje
 µ  Extra voorreisdag in Gent (incl. lunch)

VOORAF: Gent en Oranje M
Op de voorreisdag in Gent dompelt Frans-Jos Ver-
doodt u alvast helemaal onder in de sfeer van deze 
reis. Hij schetst er het historische kader van het 
politieke parcours van Willem van Oranje. Gent 
is belangrijk als geboorteplaats van Keizer Karel, 
in wiens schaduw Oranje de geschiedenis intrad. 
In Gent leidde Oranje in 1576 de laatste pogingen 
tot verzoening tussen het Noorden en het Zuiden 
van de Lage Landen, en stichtte hij de allereerste 
calvinistische republiek. Na een historische uiteen-
zetting in de ochtend en een inbegrepen lunch volgt 
een geschiedkundige wandeling in de stad. Deze 
dag vindt (onder voorbehoud) plaats op zaterdag 
25 maart 2017.

DAG 1: Brussel - Breda - Delft - Den Haag A
Met de autocar naar Breda, de belangrijkste resi-
dentie van de Nassaus. Hier bezoekt u onder meer 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de verblijfplaats van 
Willem van Oranje-Nassau, het Spanjaardgat, de 
Valkenberg (slottuin), en het begijnhof. Vandaar 
naar Dordrecht, dat een sleutelrol speelde in de 
protestants-calvinistische opstand. Nadien staat 
Delft op het programma, waar Willem van Oranje 
in 1584 werd vermoord. U bezoekt er de belang-
rijkste bezienswaardigheden. Verder naar Den 
Haag, de politieke hoofdstad van Nederland, voor 
een wandeling langs onder meer het stadhuis en 
het Binnenhof.

DAG 2: Leiden - Den Haag O-M-A
Te voet ontdekt u het historische Leiden, bekend 
van de universiteit die Willem van Oranje in 1575 
stichtte. Ook de filosoof René Descartes komt hier 
ter sprake, net als Rembrandt die in Leiden geboren 
werd en Albert Einstein die er heeft gewoond. Na 
het middagmaal zet u de verkenning van de stad 
verder en maakt u een boottocht. Na het avondmaal 
in Den Haag is er een korte wandeling door het 
centrum van de stad.

DAG 3: Gouda - Den Briel - Brussel O
U verlaat Den Haag langs het Jacob Catshuis en het 
Internationaal Gerechtshof. U bezoekt de kern van 
Gouda met de uitzonderlijke glasramen, de Goudse 
Glazen, en maakt kennis met het oude centrum van 
Den Briel, de stad waar de geuzen aan wal kwamen 
in 1572 en de strijd tegen de Spanjaarden begon 
onder leiding van Willem van Oranje. In de late 
namiddag terugreis.

Willem van Oranje of Willem de Zwijger (1533-1584) is voor 

onze noorderburen de vader des vaderlands, maar ook voor 

ons staat hij symbool voor de eenheid en scheiding van de 

Nederlanden. U volgt het spoor van die uitzonderlijke figuur 

en krijgt een inzicht in zijn grote rol in het geschiedkundige 

en geografische kader van het politiek-godsdienstige en 

sociaal-economische conflict in de Nederlanden. Het ont-

staan van dit conflict dat de loop van de geschiedenis danig 

stuurde, de verspreiding ervan, de hoofdrolspelers, de ermee 

verbonden plaatsen …: alles komt aan bod!

Met Frans-Jos Verdoodt naar

NEDERLAND
I N  H E T  S P O O R  V A N  W I L L E M  V A N  O R A N J E

R E ISDATA
 è Voorreisdag op zaterdag  

25 maart (o.v.)

 è  8 april 2017
 ç  10 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 585
toeslag 1-persoonskamer: € 105
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en historische 
duiding door Frans-Jos Verdoodt

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisdag in Gent (incl. lunch) op 
zaterdag 25 maart (o.v.)

 +  Overnachtingen met ontbijt 
en 2 diners in het centraal 
gelegen hotel Mercure Den Haag 
Central****

 +  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant in Leiden

 +  Vervoer in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven van 
Zaventem en het station van 
Berchem 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

FRANS-JOS VERDOODT is em. 
hoogleraar aan de hogescholen van 
Gent, Utrecht en Den Haag. Hij was 
gastdocent aan de faculteit Geschie-
denis van de Universiteit Antwerpen 
en afgevaardigd bestuurder en later 
voorzitter van het ADVN in Antwerpen. 
Zijn onderzoek spitste zich o.m. toe 
op de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging.
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 µ  Tentoonstellingen rond Mondriaan & De Stijl 
in het Gemeentemuseum in Den Haag
 µ  Bezoek aan het Mondriaanhuis in Amersfoort
 µ  Het Rietveld Schröderhuis, een internationaal 
meesterwerk van De Stijl in Utrecht
 µ  Stadswandelingen in Den Haag en Utrecht 

DAG 1: Berchem - Den Haag - Utrecht M-A
Samenkomst in Berchem. Van daar met een com-
fortabele autocar naar Den Haag voor een korte 
stadswandeling. De stad waar de Nederlandse 
regering en zijn parlement zetelt, staat bol van 
de historische gebouwen en monumenten. In het 
Gemeentemuseum bezoekt u de tentoonstellingen 
300x Mondriaan en De architectuur en interieurs 
van De Stijl. Het museum bezit de grootste col-
lectie werken van Piet Mondriaan ter wereld met 
als hoogtepunt zijn laatste abstracte werk, Victory 
Boogie Woogie. Daarna naar Utrecht voor avond-
maal en overnachting.

DAG 2: Utrecht - Amersfoort - Utrecht O-M-A
Utrecht kent een rijke geschiedenis en de gezellige 
binnenstad staat vol prachtige panden. Wandeling 
langs de vele middeleeuwse monumenten. De in-
drukwekkende kerken maken duidelijk dat Utrecht 
eens het politieke en religieuze centrum van de Noor-
delijke Nederlanden was. De Dom van Utrecht, de 
gotische kerk met zijn toren van ruim 112 m hoog, 
bezit ook een opmerkelijk interieur met muurschil-
deringen en een mozaïekvloer uit de 13de eeuw. Naar 
Amersfoort voor een bezoek aan het Mondriaanhuis. 
Het geboortehuis van Mondriaan vertelt het verhaal 
van zijn leven, zijn kunstwerken en zijn ideologie die 
nog steeds invloed heeft op de hedendaagse kunst. 
Terug in Utrecht bezoekt u het Rietveld Schröder-
huis (Unesco-werelderfgoed), het architectonische 

hoogtepunt van de kunststroming De Stijl. Het huis 
is in 1924 ontworpen en ingericht door de Utrechtse 
architect en vormgever Gerrit Rietveld.

DAG 3: Utrecht - Otterlo - Berchem O
Naar Otterlo voor een bezoek aan het befaamde 
Kröller-Müller Museum met zijn mooie beeldentuin. 
Het Kröller-Müller is met topwerken van onder an-
deren Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van 
der Leck en Gerrit Rietveld een van de schatkamers 
van De Stijl. U bezoekt er ook de tentoonstelling Arp: 
The Poetry of Forms. Daarna retour naar Berchem.

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunst-

stroming De Stijl werd opgericht. Om dit te vieren vinden er 

door heel Nederland tal van inspirerende evenementen en 

tentoonstellingen plaats. Nieuwe tentoonstellingen brengen 

op een unieke manier het erfgoed van De Stijl in beeld zoals 

in de topmusea als het Gemeentemuseum in Den Haag en 

het Kröller-Müller Museum in Otterlo. De Stijl vindt zijn oor-

sprong in Leiden in 1917, met de oprichting van het tijdschrift 

De Stijl door Theo Van Doesburg. De kunstenaars die zich 

aansluiten bij De Stijl zoeken naar een totaal nieuwe kunst, 

die ook de samenleving moet moderniseren. Piet Mondriaan 

is voor alle De Stijl-kunstenaars het grote voorbeeld. De Stijl 

heeft vele ontwerpers en architecten beïnvloed en inspireert 

hedendaagse kunstenaars nog steeds. Voor de kunstliefheb-

ber is 2017 hét moment om Nederland te bezoeken. 

Met Edward & Dimitri De Maesschalck naar

NEDERLAND
M O N D R I A A N  &  D E  S T I J L

R E ISDATA
 è  16 juni 2017 
 ç  18 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 745
toeslag 1-persoonskamer: € 135 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en begeleide 
rondleidingen door de tentoon-
stellingen

 +  Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf in halfpension (ontbijt en 
avondmaal) in een kwaliteitsvol 
viersterrenhotel in Utrecht

 +  2 lunches in lokale restaurants

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrekplaats is Berchem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OPG E LET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit de 
luchthaven van Zaventem

EDWARD DE MAESSCHALCK is 
doctor in de geschiedenis en speciali-
seerde zich in de late middeleeuwen. 
Beroepshalve werkte hij voor de open-
bare omroep, waar hij eerst historische 
programma’s maakte, daarna intervie-
wer werd voor Ten Huize Van en als advi-
seur mee aan de wieg stond van Canvas. 
Hij schreef talrijke historische werken.

DIMITRI DE MAESSCHALCK stu-
deerde kunstwetenschappen aan de KU 
Leuven en de Freie Universität Berlin. 
Hij publiceerde in allerlei tijdschriften, 
geeft lezingen over kunst en schreef 
het boek Vlaanderen in de Kunst. Hij is 
ook docent aan Davidsfonds Academie.
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 Cursus: Oranje tegen Spanje (1500-1648). Vereniging 
en verdeling van de Nederlanden onder de Habsbur-
gers. Door Edward De Maesschalck. Leuven, woe. 30 
nov., 7, 14 en 21 dec. van 14 tot 16 uur

 Boek: Edward de Maesschalck, Graven van Vlaanderen

 µ  Het Musée de Flandre in Cassel
 µ  De prachtige kathedraal van Saint-Omer
 µ  Het slagveld van Bouvines

DAG 1: Kortrijk - Cassel - Bergues - Tilques A
Samenkomst in Kortrijk, van waaruit u per bus 
naar Cassel rijdt. In het Musée de Flandre gaat u 
op zoek naar de Frans-Vlaamse identiteit van de 
streek aan de hand van de collectie historische, 
religieuze en geografische voorwerpen, aangevuld 
met werken van oude meesters en hedendaagse 
kunstenaars. Verder naar Sint-Winoksbergen, de 
Vlaamse naam voor Bergues, waar u door de stad 
en langs de wallen wandelt. Via de kerk van Bol-
lezeele met schitterende glasramen en de prachtige 
uitzichten vanaf de Watenberg rijdt u naar uw hotel, 
het Château Tilques.

DAG 2: Saint-Omer - Artesië - Montreuil - Hes-
din - Tilques O-A
In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Saint-Omer, 
wellicht de mooiste middeleeuwse kerk van de 
streek, zijn Vlaamse invloeden onmiskenbaar aan-
wezig. Ook de indrukwekkende ruïnes van de abdij 
van Sint-Bertinus (waar enkele graven van Vlaan-
deren hun laatste rustplaats vonden) trekken beslist 
de aandacht. Verder door het heuvelachtige Artesië 
naar Montreuil, waar u vanop de citadel geniet van 
een weids uitzicht op het dal van de Canche. Ten 
slotte houdt u halt in Hesdin, destijds een bolwerk 
ter verdediging van de grens van de Bourgondische 

Nederlanden met Frankrijk. Enkele prachtige mo-
numenten, waaronder het huidige stadhuis, dateren 
uit die tijd. De gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk 
vormt een mooi voorbeeld van een Vlaamse hal-
lenkerk. Het belfort, opnieuw een typisch Vlaams 
gebouw, behoort tot het Unesco-werelderfgoed.

DAG 3: Douai - Bouvines - Kortrijk O
Bezoek aan de stad Douai, een voormalige residen-
tie van de graven van Vlaanderen. Het stadhuis, 
het belfort en de Porte de Valenciennes getuigen 
van de strijd tussen Frankrijk en Vlaanderen. Rit 
naar Flines-les-Raches, het laatste restant van het 
mausoleum van de Dampierres. Van daaruit verder 
naar Bouvines, waar 800 jaar geleden de beroemde 
veldslag plaatsvond tussen de Franse koning Filips-
August en de Vlamingen. U bezoekt de kerk met 
de prachtige glasramen en het slagveld, dat op de 
weg ligt van de beroemde wielerwedstrijd Parijs-
Roubaix. Terug naar Kortrijk.

FR A N S-V L A A N DE R E N
Strikt genomen slaat de benaming Frans-Vlaanderen alleen 

op dat deel van het voormalige graafschap Vlaanderen 

waar vroeger Vlaams werd gesproken. In brede zin is Frans-

Vlaanderen dat deel van het huidige Frankrijk dat in de 

zeventiende eeuw door Lodewijk XIV werd veroverd op de 

Nederlanden. Het gebied omvat dan niet enkel delen van 

Vlaanderen, maar ook van het graafschap Henegouwen en 

zelfs van Artesië en Picardië. 

Met Edward De Maesschalck naar

FRANS-VLAANDEREN
F R A N S ?  O F  V L A A M S ? 

R E ISDATA
 è  6 juni 2017 
 ç  8 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 555
toeslag 1-persoonskamer: € 110
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf in halfpension (ontbijt 
en avondmaal) in het Château 
Tilques****

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit Kortrijk

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OPG E LET
Deze reis vertrekt vanuit Kortrijk 
en niet vanuit de luchthaven van 
Zaventem

EDWARD DE MAESSCHALCK is 
doctor in de geschiedenis en speciali-
seerde zich in de late middeleeuwen. 
Beroepshalve werkte hij voor de open-
bare omroep, waar hij eerst historische 
programma’s maakte, daarna intervie-
wer werd voor Ten Huize Van en als 
adviseur mee aan de wieg stond van 
Canvas. Hij schreef talrijke historische 
werken, o.a. De Graven van Vlaanderen.
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 µ  Straatsburg, stad en kathedraal
 µ  Colmar, stad en museum Unterlinden met het 
Isenheimer retabel van Grünewald
 µ  Metz met het nieuwe Centre Pompidou 

DAG 1: Brussel - Straatsburg M
Vroeg vertrek met de bus naar Straatsburg, waar u 
tegen de middag aankomt. Roeland Kotsch verzorgt 
een inleiding over de maatschappelijke en artistieke 
context van het reisthema: de 15de en 16de eeuw, de 
boeiende overgangsperiode van gotiek naar renais-
sance. Na de lunch in het hotel bezoekt u de stad 
met haar talrijke goed bewaard gebleven restanten 
uit die tijd, met als hoogtepunt de gotische kathe-
draal en het daaraan verbonden Musée de l’Oeuvre 
Notre-Dame. Vanavond geeft Roeland Kotsch in 
het hotel een lezing over het Isenheimer retabel van 
Grünewald, dat u de volgende dag gaat bewonderen. 

DAG 2: Straatsburg - Colmar - Straatsburg O-A
Deze mooie dag begint met een bezoek aan het Mu-
sée d’Unterlinden. De rondleiding door de mooie 
museumcollectie leidt naar het hoogtepunt van 
deze reis: het Isenheimer retabel. De charme van 
Colmar hoeft niet meer genoemd te worden: de vak-
werkhuizen, de grachten, het centrum vol bloemen, 

de hoofdstad van de wijnen in de Elzas ... De stad 
verenigt de intimiteit van een middelgrote stad met 
een opmerkelijke rijkdom aan erfgoed. De geboor-
testad van de beroemde beeldhouwer Bartholdi, 
vader van het beroemde Vrijheidsbeeld, is ook de 
geboortestad van Hansi, de beroemdste illustrator 
uit de Elzas. Tijdens een wandeling door het grote 
historisch centrum van de stad aanschouwt u de vele 
vakwerkhuizen aan o.a. de Quai de la Poissonnerie. 

DAG 3: Straatsburg - Metz - Brussel O
Metz is prachtig gelegen aan de oevers van de Moe-
zel die dwars door de stad loopt. Aan de Esplanade 
is ze op haar mooist. Bezoek aan het nieuwe Cen-
tre Pompidou, een indrukwekkend bouwwerk, 
dépendance van het Parijse moederhuis. De ten-
toonstellingsruimtes zijn zo ontworpen dat de ken-
nismaking met moderne kunst in al zijn vormen 
als een unieke belevenis ervaren wordt. Met de 
kathedraal van Metz staat u nog een laatste keer 
oog in oog met de laatgotische architectuur. Ze is 
een van de hoogste kathedralen uit de gotiek en 
wereldberoemd door haar glasramen. In de nabij-
heid liggen het stadhuis, de overdekte markthallen 
en de winkelstraten. Terugreis naar Zaventem in 
de namiddag.

Met Roeland Kotsch naar

STRAATSBURG,  
COLMAR & METZ
D E  O V E R G A N G  V A N  G OT I E K  N A A R  R E N A I S S A N C E

R E ISDATA
 è  28 april 2017 
 ç  30 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 785
toeslag 1-persoonskamer: € 155
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Roeland Kotsch

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt,  
1 lunch en 1 diner in het uitste-
kende hotel Sofitel Grand Ile***** 
in Straatsburg

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ROELAND KOTSCH is jurist van 
opleiding, maar gehoorzaamde aan 
de roep van de Muze. Hij studeerde 
teken-, schilder- en grafische kunst aan 
de Stedelijke Academie in Leuven, het 
Hoger Instituut Sint-Lucas in Gent en 
de Provinciale Hogeschool in Hasselt, 
waar hij sinds 2001 zelf ook doceert. 
Hij is daarnaast actief als beeldend 
kunstenaar (schilderkunst en grafiek). 
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 Boek: Luc De Vos, Oorlog in België

 µ  De landingsstranden van WO II
 µ  Het Musée du Débarquement in Arromanches
 µ  Militaire begraafplaatsen van verschillende 
landen
 µ  Deskundige begeleiding door em. prof. dr. 
Luc De Vos

DAG 1: Brussel - Bayeux M-A
Vertrek met de autocar naar Bayeux. Onderweg 
bezoekt u het Musée de l'Armistice in Compiègne. 
In een treinwagon in het woud van Compiègne 
werd in 1918 de wapenstilstand gesloten die het 
einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. In 
1940 liet Hitler in dezelfde wagon de Fransen hun 
overgave aan het Duitse Rijk ondertekenen. Via 
Beauvais, Rouen en Caen naar Bayeux. Avondmaal 
en overnachting.

DAG 2: Ranville - Arromanches - Bayeux O-M
Caen was het belangrijkste doel van de Britse di-
visie die landde op Sword Beach. Onder meer de 
inname van de brug over de Orne in Ranville en 
de Bénouvillebrug over het kanaal van Caen waren 
van cruciaal belang voor de opmars van de geal-
lieerden. Na de oorlog werd de Bénouvillebrug 
omgedoopt tot Pegasus Bridge, ter nagedachtenis 
aan de Britse soldaten die haar innamen. U be-
zoekt de Pegasusbrug en de Mémorial Pegasus, de 
militaire begraafplaats in Ranville en de Canadese 
begraafplaats. Na het middagmaal bezoek aan het 
Monument voor de Fransen die in het Commando 
Kieffer landden op Sword. Verder langs de stranden 
Sword, Juno en Gold. Bezoek aan het Musée du 
Débarquement in Arromanches.

DAG 3: Sainte-Mère-Eglise - Colleville-sur-
mer - Bayeux O-M-A
Vandaag rijdt u naar Sainte-Mère-Eglise. In dit 
dorpje, gelegen op de weg naar Utah Beach, wer-
den in de nacht van 5 op 6 juni 1944 duizenden 
parachutisten gedropt. De bekendste onder hen is 
zonder twijfel John Steele, die met zijn parachute 
aan de kerktoren bleef hangen. Het legendarische 
Musée Airborne, vlakbij de kerk, is een pakkend 
herdenkingsmuseum gewijd aan de Amerikaanse 
parachutisten. U wandelt over de Duitse militaire 
begraafplaats (21000 doden) in La Cambe en neemt 
een kijkje op de Pointe-du-Hoc. In de namiddag 
naar Colleville-sur-mer voor een bezoek aan Omaha 
Beach en de Normandy American Cemetery.

DAG 4: Bayeux - Deauville - Abbeville - Brus-
sel O-M
Na een wandeling in Deauville terug naar België 
via Arras en Doornik. Stop in Abbeville. Bezoek 
aan de begraafplaats van Joris Van Severen, Jan 
Ryckoort en Rachel Baes.

Landingen zijn een vast onderdeel van de krijgsgeschiedenis: 

Hastings 1066, Walcheren 1798, Dardanellen 1915, Okinawa 

1944. Nooit was er echter zo’n massale landing qua mensen 

en materieel als in Normandië. Bovendien was de kust er 

versterkt en verdedigd. Na Stalingrad (1942-1943) was het 

voor het West-Europese front het begin van het einde van 

het Duitse Rijk. Allerlei aspecten komen aan bod tijdens deze 

reis: bunkers, kanonnen, mijnenvelden, onderwaterzetting, 

bombardementen, luchtlandingen, amfibieoperaties … 

en begraafplaatsen. Onderweg pikt u op de heenreis de 

wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog mee en op 

de terugreis de moord op Joris Van Severen in Abbeville.

Met Luc De Vos naar

NORMANDIË
D E  G R O OT S T E  E N  M E E S T  B E S L I S S E N D E  L A N D I N G  I N  D E  G E S C H I E D E N I SR E ISDATA

 è  29 mei 2017
 ç  1 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.145
toeslag 1-persoonskamer: € 240
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichtingen door Luc De Vos 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt 
en 1 avondmaal in het Novotel 
Bayeux*** 

 +  4 lunches en 1 avondmaal in 
lokale restaurants

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LUC DE VOS was gewoon hoogleraar 
aan de Koninklijke Militaire School en 
buitengewoon hoogleraar aan de KU 
Leuven. Hij is een voormalig hoger of-
ficier van het Belgisch leger. Hij publi-
ceerde meerdere boeken en artikels 
o.a. over de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog en lag aan de basis van 
verschillende musea. Hij is een ervaren 
en gewaardeerde reisbegeleider en 
heeft o.a. al reizen naar Normandië 
begeleid.
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 Tournee: De Belg en zijn 
wijn - diverse locaties

 µ  Initiatie in het wijnproeven en syllabus met alle 
informatie over het wijngebied van de Loire
 µ  Bezoeken aan wijnkelders die normaal niet 
toegankelijk zijn voor toeristen
 µ  Alle maaltijden, inclusief wijnen, inbegrepen
 µ  Ontmoetingen met de mensen achter de wijn

DAG 1: Brussel - Rijsel - Tours M-A
Bustransfer naar Rijsel. Met de TGV naar Tours. 
Dadelijk naar het wijndorp Montlouis langs de 
Loire, waar u de wijnen van Domaine La Taille 
Aux Loups kunt proeven. Verkenning van de his-
torische binnenstad van Tours met rondleiding in 
het wijnmuseum. In de vooravond geeft Gido Van 
Imschoot een inleidende lezing en laat hij u wijnen 
van de Loirevallei degusteren.

DAG 2: Amboise - Vouvray - Tours O-M-A
Langs de majestueuze Loire naar Amboise voor 
een bezoek aan het beroemde kasteel, dat hoog 
boven de stad uittorent. Lunch in een plaatselijk 
restaurant. Daarna verkenning van de wijngaarden 
van Vouvray en de imposante kelders van Château 
Gaudrelle. ‘s Avonds bent u te gast in een typische 
wijnbistro in Tours voor een heerlijk diner.

DAG 3: Chinon - Bourgeuil - Villandry - Tours 
O-M-A
Vandaag verkent u de regio rond de historische 
stad Chinon. Bezoek aan het Domein van Bernard 
en Matthieu Baudry, waar u kennismaakt met de 
cabernet franc-druif. Na de lunch naar Bourgeuil 
voor een degustatie bij Château de la Chevalerie. 
Aansluitend wandeling in de indrukwekkende tui-
nen van Château de Villandry. Avondmaal in een 
regionaal restaurant.

DAG 4: Fontevraud-l’abbaye - Saumur O-M-A
U stopt bij het bekende Château de Villeneuve van 
de familie Chevalier. In Hostellerie La Croix Blan-
che luncht u in aanwezigheid van een wijnbouwer. 
Daarna bezoek aan de Abdij van Fontevraud met de 
graven van Anne d’Anjou en Richard Leeuwenhart. 
Door naar Saumur.

DAG 5: Savennières - Saumur O-M-A
Vandaag rijdt u richting het westen van de Loire-
streek voor een verkenning van de wijngaarden 
van Savennières, een van de kleinste appellaties 
van de streek. Bezoek en middagmaal bij wijn-
bouwer Damien Laureau. In de namiddag proeft 
u de gouden wijnen van Coteaux du Layon bij het 
Belgische Domaine de Juchepie. Daarna terug naar 
Saumur, waar u een rondleiding en een avondmaal 
wacht op het Langlois Château.

DAG 6: Bourgeuil - Saché - Tours - Rijsel - 
Brussel O-M
In de voormiddag bezoekt u de paardenstoeterij 
van La Cadre Noir in Saumur. Daarna verwelkomt 
de Belgische Kathleen Mareels-Van den Berghe u 
in het Château de la Minière in Bourgeuil. In het 
Musée Balzac, gewijd aan de beroemde schrijver, 
sluit deze reis met een zoveelste hoogtepunt af. 
Met de TGV naar Rijsel en verder naar Brussel 
met de bus.

De wijndomeinen en restaurants in het programma zijn 

gekozen door reisbegeleider Maître Sommelier Gido Van 

Imschoot, die u het beste wil tonen van de streek. Het is 

mogelijk dat enkele wijndomeinen en/of restaurants uit dit 

programma alsnog vervangen worden door evenwaardige 

alternatieven.

Met Gido Van Imschoot naar

DE LOIRE
G E N I E T E N  V A N  W I J N  E N  C U LT U U R  I N  D E  LO I R E V A L L E I

R E ISDATA
 è  3 april 2017
 ç  8 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 1-persoonskamer: € 355
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Vele degustaties en exclusieve 
bezoeken aan wijnhuizen

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Gido Van Imschoot 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf op basis van kamer en 
ontbijt in het imposante Château 
de la Bourdaisiere*** nabij Tours 
en in het hotel Anne d’Anjou**** 
in Saumur

 +  6 middagmalen (incl. wijnen) en 
5 avondmalen (incl. wijnen)

 +  Vervoer per TGV in 2de klasse 
van Rijsel naar Saint Pierre des 
Corps (Tours) h/t

 +  Transfers (o.a. luchthaven Zaven-
tem - Rijsel h/t) en vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GIDO VAN IMSCHOOT was verant-
woordelijke wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en voorzitter van de Vereni-
ging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft 
artikels over wijn en is ook de auteur 
van verschillende boeken over wijn. Hij 
is Maître Sommelier in Franse wijnen.
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 Boek: Gido Van Imschoot, Ronny Debaere, Ontdek 
Bourgogne! Wijn, gastronomie, natuur

 Tournee: De Belg en zijn wijn - diverse locaties

 µ  Initiatie in het wijnproeven en syllabus met 
alle informatie over het wijngebied van de 
Bourgogne
 µ  Bezoeken aan wijnkelders die normaal niet 
toegankelijk zijn voor toeristen
 µ  Alle maaltijden, inclusief dranken, inbegrepen
 µ  Ontmoetingen met de mensen achter de wijn

DAG 1: Brussel - Chablis - Beaune M-A
Met de autocar naar Beaune. Onderweg stopt u 
in Chablis, een van de bekendste wijndorpen in 
Europa, voor een eerste kennismaking met de Bour-
gondische wijnen. ’s Avonds maken de reisbegelei-
ders u in het hotel wegwijs in deze wijnstreek. Een 
inleidende proeverij mag uiteraard niet ontbreken!

DAG 2: Gevrey-Chambertin - Nuits St Georges 
- Beaune O-M-A
‘s Morgens rijdt u naar Gevrey-Chambertin voor 
een bezoek en lunch bij Domaine Trapet. U ver-
kent de streek van Côtes de Nuits en stopt bij Do-
maine Maume van wijnbouwer Pascal Marchand. 
‘s Avonds diner in een gezellige wijnbistro.

DAG 3: Meursault - Mercury - Beaune O-M-A
Langs de wijnroute van de Côte de Beaune rijdt 
u naar Mercury voor een bezoek aan het wijndo-
mein van Laurent Juillot. Na de degustatie volgt 
een heerlijke casse-croûte op het domein. In de 
namiddag ontdekt u de regio van Meursault met 
een visite en een degustatie bij Domein J.P. Fichet.

DAG 4: Beaujolais - Maconnais - Beaune O-M-A
Langs de Voie Verte naar een château in Pouilly-
Fuissé. Vervolgens langs de Route du Beaujolais, via 
Saint-Amour, Morgon en Fleurie. Na de verkenning 

van het zuiden van de Bourgogne wandelt u onder 
begeleiding door Beaune.

DAG 5: Beaune - Brussel O-M
’s Morgens staat een bezoek aan La Romanée Conti 
op het programma, de meest legendarische wijn-
gaard ter wereld. Daarna bent u te gast op de grand 
cru wijngaard Clos de Vougeot met François Cha-
veriat van Domaine Chantal Lescure, gevolgd door 
degustatie en lunch. Nadien terug naar Brussel.

BOURGOGNE  is een streek waar cultuur, natuur 

en gastronomie moeiteloos in elkaar overlopen. Het is er 

heerlijk toeven met zo’n 1200 km waterlopen waartussen 

duizenden golvende wijngaarden de lekkere wijn leveren. 

Niets is leuker dan genieten van de minuscule dorpen met 

romaanse kerkjes en mooie kastelen of een glaasje chardon-

nay op een terras in Beaune savoureren. Naar Bourgogne 

reizen is terugkeren in de tijd, naar de ridders, prinsessen en 

minstrelen die de schoonheid van deze streek bezongen in 

de mooiste bewoordingen.

Met Gido Van Imschoot & Ronny Debaere naar

BOURGOGNE
B O U R G O N D I S C H  G E N I E T E N

R E ISDATA
 è  1 mei 2017
 ç  5 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.785
toeslag 1-persoonskamer: € 165
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Vele degustaties en exclusieve 
bezoeken aan wijnhuizen

 +  Reisbegeleiding en uiteenzet-
tingen door Gido Van Imschoot 
& Ronny Debaere

 +  Het boek Ontdek Bourgogne! van 
Gido Van Imschoot (1 per kamer)

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf op basis van kamer 
en ontbijt in een comfortabel 
viersterrenhotel in Beaune

 +  5 lunches en 4 diners in goede 
lokale restaurants (incl. dranken 
en wijnen)

 +   Vervoer in comfortabele auto-
car, vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GIDO VAN IMSCHOOT was verant-
woordelijke wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en voorzitter van de Vereni-
ging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft 
artikels over wijn en is ook de auteur 
van verschillende boeken over wijn. Hij 
is Maître Sommelier in Franse wijnen. In 
oktober 2016 vreschijnt van zijn hand 
Ontdek Bourgogne!, inbegrepen bij 
deze reis.

RONNY DEBAERE won in 2002 de 
wedstrijd World Wine Taster of the 
Year. Sinds 1990 verblijft hij jaarlijks 
in de wijngaarden in Meursault; hij is 
een van de bevoorrechte kenners van 
Bourgogne wijnen. Hij is bovendien be-
stuurslid van de Vereniging Vlaamse 
Sommeliers en doceert o.a. aan de 
wijnacademie Panta Rhei in Roeselare. 
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 µ  De prachtige architectuur van Bastia
 µ  De historische en culturele hoofdstad Corte
 µ  De Balagnestreek, de tuin van Corsica
 µ  Ajaccio, de hoofdstad en geboorteplaats van 
Napoleon
 µ  Bonifacio, de stad die boven de zee lijkt te 
zweven

DAG 1: Brussel - Bastia A
Vlucht naar Bastia. Treinrit doorheen de stad met 
haar charmante oude haven, kleurrijke huizen en 
citadel.

DAG 2: Corte - Castagniccia - Bastia O-M-A
Via de vallei van de Golo en Ponte Leccia reist 
u naar Corte, waar een treintje u naar de citadel 
brengt. Bezoek aan het regionaal antropologisch 
museum, een getuigenis van de inzet van de eiland-
bewoners om hun erfgoed en culturele schatten te 
bewaren. Door naar Morosaglia, de geboorteplaats 
van Pascal Paoli, een Corsicaans vrijheidsstrijder. 
Verder naar Piedicroce en La Porta met haar mooie 
barokke kerken.

DAG 3: Cap Corse - Bastia O-A
Via een kronkelende kustweg bereikt u het prachtige 
vissershaventje van Erbalunga. Naar Cap Corse, het 
noordelijke schiereiland. De streek herbergt lang-
gerekte valleien, eeuwenoude dorpjes en historische 
ruïnes. De nabijheid van Italië is goed merkbaar in 
de architectuur, de taal en de keuken. De romaanse 
kerk San Michele de Murato is een van de bekendste 
van het eiland.

DAG 4: De Balagnestreek - Ile Rousse - Calvi O-M
Ontdekking van de prachtige Balagnestreek, de tuin 
van Corsica. Na een bezoek aan Ile Rousse rijdt 

u naar Calvi, gelegen aan een heldere baai tegen 
een achtergrond van bergen. Het pittoreske Pigna 
had een grote aantrekkingskracht op kunstenaars 
en ambachtslieden. Het hooggelegen dorp van de 
Balagne Sant' Antonino dateert uit de 9de eeuw. 
De steegjes lopen er tussen mooie, smaakvol ge-
restaureerde huizen.

DAG 5: Porto - Ajaccio O-M-A
Naar Porto en de wondermooie inhammen van 
Piana (Unesco-werelderfgoed). De kust langs het 
natuurreservaat Scandola behoort tot de mooiste 
van Corsica. U maakt er een boottocht. Via de golf 
van Sagone en het Griekse dorpje Cargèse bereikt u 
ten slotte Ajaccio, de geboortestad van Napoleon. 

DAG 6: Ajaccio - Filitosa - Sartène O-M
Wandeling door het historisch centrum van Ajac-
cio en bezoek aan het geboortehuis van Napoleon. 
Naar Filitosa. Deze spectaculaire archeologische 
vindplaats ligt bovenop een rotsachtige heuvel en 
kijkt uit over de Taravo vallei. Deze plek blijkt al in 
het vroege neolithicum bewoond. In schoonheid 
eindigen doet u in de stad Sartène, door Prosper 
Mérimée als ‘het meest Corsicaans van alle Corsi-
caanse steden’ omschreven. 

DAG 7: Bonifacio - Porto-Vecchio O-A
Naar Bonifacio, gelegen op een indrukwekkende, 
circa 70 m hoge witte kalkrots. Uw bezoek begint 
met een boottocht langs de kliffen. Vanaf het kris-
talheldere water heeft u een buitengewoon zicht op 
de citadel, de witte uitgeschuurde krijtrotsen en de 
huizen die over de rotsen lijken te hangen.

DAG 8: Porto-Vecchio - Bastia - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel.

Met Brigitte Voeten naar

CORSICA
H E T  E I L A N D  V A N  S C H O O N H E I D 

R E ISDATA
 è  27 mei 2017
 ç  3 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.195
toeslag 1-persoonskamer: € 390
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en boot-
tochten 

 +  Reisbegeleiding door Brigitte 
Voeten

 +  Gebruik van de audiofoon 

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
comfortabele hotels

 +  4 lunches in lokale restaurants 
en 5 diners in de hotels

 +  Vluchten Brussel-Bastia h/t met 
Jetairfly, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar (incl. 
fooi voor de chauffeur)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BRIGITTE VOETEN is een gediplo-
meerde reisgids en vertaler Frans. 
Zij heeft een passie voor Frankrijk en 
begeleidt al 15 jaar reizen naar onze 
zuiderburen, jaarlijks enkele keren naar 
Corsica. 

CORSICA

Filitosa

Ajaccio

Piana Porto

Calvi

Corte

L'Île-Rousse

Cap Corse

Bastia

Sartène

Bonifacio

Porto-Vecchio
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 Cursus: Van Tyndale tot Shakespeare. Hoogtepun-
ten uit de Tudortijd. door Guido Latré. Vilvoorde, di. 
6, 13, 20 dec. van 14 tot 16.30 uur

 µ  Het prachtige middeleeuwse York
 µ  Castle Howard en Rievaulx Abbey
 µ  Lezingen en deskundige begeleiding door 
Engelandkenner Guido Latré

DAG 1: Brussel - Londen - York A
Met de Eurostar naar Londen. Bezoek aan de perma-
nente tentoonstelling in de befaamde British Library. 
U reist per trein comfortabel en snel naar York.

DAG 2: York O-M-A
York, het pronkstuk van de middeleeuwse dom-
steden, met zijn charmante middeleeuwse straten 
met vakwerkhuisjes en de 2000 jaar oude stads-
wallen. Wandeling in de stad met o.a. bezoek aan 
het Yorkshire Museum en aan de schitterende ka-
thedraal York Minster, waar u indien mogelijk de 
typisch Engelse Evensong bijwoont. Lezing van 
reisbegeleider Guido Latré ter voorbereiding op 
de bezoeken van morgen.

DAG 3: Whitby Abbey - Durham - York O-A
Via North York Moors National Park naar Whitby. 
Bezoek aan Whitby Abbey en wandeling in het 
havenstadje waar Bram Stoker zijn Dracula voet 
aan land liet zetten en van waaruit ontdekkings-

reiziger James Cook de wereld in trok. Bezoek aan 
de oude universiteitsstad Durham. Stadswandeling 
in het pittoreske stadje, waar u de prachtige kathe-
draal bezichtigt, een van de meest harmonieuze 
nog bewaarde romaanse kathedralen. Sinds 1986 
prijkt het gebouw dan ook op de lijst van Unesco-
werelderfgoed. Lezing door Guido Latré.

DAG 4: Castle Howard - Rievaulx Abbey - 
York O-A
Castle Howard: een van Engelands indrukwek-
kendste landhuizen. Dit 18de-eeuwse kasteel staat 
bekend om zijn opvallende koepel, uitgebreide 
kunstcollectie en uiteraard zijn landschapspark 
met o.a. een unieke collectie rozen. Verder naar 
de ruïne van de cisterciënzerabdij van Rievaulx.

DAG 5: York - Londen - Brussel O
Vrije voormiddag in York. Per trein van York naar 
Londen. Aansluitend per Eurostar naar Brussel.

Met Guido Latré naar

NOORD-ENGELAND
D E  K R O O N  O P  H E T  E N G E L S E  H O O F D

R E ISDATA
 è  30 mei 2017
 ç  3 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.275
toeslag 1 persoonskamer: € 390
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen en comfor-
tabel driesterrenhotel in York

 +  1 middagmaal en 4 avondmalen, 
veelal in plaatselijke restaurants

 +  Treinreis met Eurostar in 2de 
klasse van Brussel-Zuid naar 
London St. Pancras h/t

 +  Treinreis met Virgin East Trains 
van London Kings Cross naar 
York h/t

 +  Vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar op dag 3 en 4

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

Professor GUIDO LATRÉ doceerde 
Engelse letterkunde aan de KU Leu-
ven en is hoogleraar aan de UCL. Zijn 
onderzoek richt zich op de Engelse 
literatuur en cultuur van de late mid-
deleeuwen en de renaissance. Hij was 
betrokken bij verschillende bekroonde 
documentaires.
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 Cursus: Martin Luther. Grondlegger van het protes-
tantisme. Door Dick Wursten. Schoten, do. 27 okt., 
10 en 17 nov. van 20 tot 22 uur

 Tournee: Grensgangers - diverse locaties

 µ  Bezoek aan de Luthersteden Eisenach, Eisle-
ben, Wittenberg en Magdeburg
 µ  Inclusief de drie grote nationale tentoonstel-
lingen tijdens dit reformatiejubileum
 µ  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door reformatiekenner Frans Van den Brande

DAG 1: Brussel - Eisenach A
Met de bus naar Eisenach. Bezoek aan het Luther-
haus, waar Maarten Luther verbleven zou hebben 
tijdens zijn schooltijd. De stad is ook de geboor-
teplaats van J.S. Bach.

DAG 2: Eisenach - Eisleben - Halle O-A
De imposante Wartburg, waar Luther het Nieuwe 
Testament in het Duits vertaalde, mag niet ontbre-
ken. Hier ontdekt u ook dadelijk de eerste grote na-
tionale tentoonstelling van dit reformatiejubileum: 
Luther und die Deutschen. Luthers bijbelvertaling 
zorgde namelijk niet alleen voor een uniformere 
Duitse taal maar ook voor een groter nationali-
teitsgevoel. Verder naar Eisleben. Daar begon en 
eindigde het leven van Luther, met zijn geboorte- en 
sterfhuis als getuigen. Door naar Halle an der Saale. 

DAG 3: Halle - Wittenberg - Halle O-A
Vandaag brengt u de hele dag in Wittenberg door, dé 
Lutherstad bij uitstek. Luther kwam hier in 1508 als 
augustijnermonnik aan en was er vanaf 1514 theo-
logieprofessor aan de universiteit. De Marienkirche 
geldt als de moederkerk van de reformatoren. Hier 
werd voor het eerst het avondmaal in het Duits 
gevierd. In het Augusteum/Lutherhaus bezoekt u de 
tentoonstelling Luther! 95 Schätze - 95 Menschen. 95 

objecten brengen leven en invloed van Luther onder 
de aandacht. Speciaal voor dit jubileum ontwierp 
de bekende kunstenaar Yadegar Asisi een panorama 
van het Wittenberg van 1517. Niet te missen!

DAG 4: Halle - Magdeburg O-A
Kort bezoek aan Halle en de Marktkirche waar het 
dodenmasker van Luther bewaard wordt. Volgende 
halte: Magdeburg, de stad die reformeerde in amper 
enkele dagen na Luthers preek daar in 1524. Zijn 
standbeeld aan de Thomaskirche, de Dom en de 
Grüne Zitadelle (Hundertwassers stadsproject voor 
Magdeburg) komen aan bod, alsook het voormalige 
norbertijnerklooster. 

DAG 5: Magdeburg - Berlijn O-A
Verder naar Berlijn, voor de grootse tentoonstelling 
van het Duitse Historische Museum Der Lutheref-
fekt in de imposante Martin-Gropius-Bau. Deze 
tentoonstelling wil een brug slaan tussen vroeger 
en nu en tussen Duitsland/Europa en de wereld. 
Reformatie is namelijk van alle tijden en van alle 
landen. Een stadsrondrit/wandeling in de Duitse 
hoofdstad kan uiteraard niet ontbreken.

DAG 6: Berlijn - Brussel O 
Terugreis naar Brussel.

Met Frans Van den Brande naar

EISENACH, WITTENBERG, 
MAGDEBURG & BERLIJN

I N  D E  V O E T S P O R E N  V A N  M A A RT E N  L U T H E R ,  5 0 0  J A A R  L AT E R

R E ISDATA
 è  6 juni 2017 
 ç  11 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.275 
toeslag 1-persoonskamer: € 210 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichtingen door Frans Van den 
Brande

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal (in Halle 2) in de 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels 
Steigenberger Thüringer Hof in 
Eisenach, Dorint Charlottenhof 
in Halle, Herrenkrug Parkhotel in 
Magdeburg en Maritim Berlin

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek vanuit het station van 
Berchem en de luchthaven van 
Zaventem

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw busreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

FRANS VAN DEN BRANDE  is 
recensent, voordrachthouder en do-
cent voor Davidsfonds Academie. Hij 
is mede oprichter van de Antwerpse 
Raad van Kerken en lid van de werk-
groep van de Luthertentoonstelling in 
de Antwerpse Sint-Andrieskerk in 2017.
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 µ  Stadsbezoek aan Kopenhagen en de kastelen 
Rosenborg en Christiansborg 
 µ  Rondrit Sont met bezoek aan Malmö en het 
topmuseum Louisiana 
 µ  Naar vikingstad Roskilde en sprookjesstad 
Odense
 µ  Aarhus Europese Culturele Hoofdstad 2017
 µ  Bijkomende begeleiding door Dirk Evers, 
Vlaams correspondent in Denemarken

DAG 1: Brussel - Kopenhagen M
Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Met Dirk 
Evers, Vlaming in Denemarken, wandelt u door 
deze mooie en gezellige stad. U bezoekt het stads-
paleis Rosenborg. In het Statens Museum for Kunst 
stelt Brigitte Raskin u Christiaan II voor, de koning 
die een zus van keizer Karel als bruid kreeg en de 
tegenpool van zijn machtige schoonbroer werd.

DAG 2: Sont - Kopenhagen O-M 
Per autocar steekt u via de fameuze Sontbrug, alias 
The Bridge, over naar de Zweedse stad Malmö. Dirk 
Evers gidst er u door de nieuwe wijk Västra Hamnen, 
het eerste CO2-neutraal gebied in Europa, waarboven 
de Turning Torso van architect Calatrava uittorent. 
Brigitte Raskin troont u mee naar het renaissancehuis 
van muntmeester Jörgen Koch, waar u luncht. In 
Helsingborg steekt u weer over naar Denemarken. In 
Helsingør staat op een landtong Kronborg, de burcht 
van Shakespeares Hamlet (Unesco-werelderfgoed). 
En natuurlijk bezoekt u ook het museum aan de 
Sont, het Louisiana Museum of Modern Art, met 
naast moderne kunst van Deense kunstenaars ook 
werk van Modigliani, Picasso e.a. 

DAG 3: Kopenhagen - Roskilde - Aarhus O-A
Na het ontbijt bezoekt u nog het paleis Christi-

ansborg, met de koninklijke wandtapijten die de 
hele Deense geschiedenis vertellen. Ook die van 
Christiaan II en zijn Brusselse bruid. Korte rit naar 
Roskilde. U bezoekt er de domkerk die ook konink-
lijke grafkerk is en stelt in het Vikingschip Museum 
vast dat de Denen altijd al meesterlijke designers 
waren. In Odden neemt u de ferry naar Aarhus, 
de tweede grootste stad van Denemarken en in 
2017 een van de Europese Culturele Hoofdsteden.

DAG 4: Aarhus O-M 
Behalve de culturele verrassingen die de stad voor 
haar bezoekers in petto heeft en die u met uw reis-
begeleider ontdekt, bewondert u ook haar vaste 
waarden zoals de domkerk Skt. Clemens en het 
openluchtmuseum ‘Den Gamle By’. 

DAG 5: Odense O-A
Per autocar van Århus naar Odense. In de domkerk 
Skt. Knud bewondert u het retabel van Claus Berg, 
een van de grootste Deense kunstschatten. Hier 
rondt Brigitte Raskin het verhaal af van Christiaan 
II en zijn tragische koninginnetje, die er begraven 
liggen. In zijn geboortestad bezoekt u natuurlijk ook 
het museum van sprookjesverteller H.C. Ander-
sen. Tijdens een stadswandeling salueert de tinnen 
soldaat u misschien vanuit zijn bootje van papier.

DAG 6: Odense - Kopenhagen O-M
Onderweg naar Kopenhagen houdt u halt in de 
oude vestingstad Nyborg. Na de lunch bezoekt u op 
weg naar de luchthaven het pittoreske stadje Store 
Magleby, een oude nederzetting waar boeren uit de 
Nederlanden de Denen bloemkool leerden telen. 
U heeft ook nog even de tijd voor een koffiepauze 
in het haventje Dragør. Terugvlucht naar Brussel.

Met Brigitte Raskin naar

DENEMARKEN
GROTE VERSCHEIDENHEID MET ALS EXTRA EEN EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD

R E ISDATA
 è  9 mei 2017
 ç  14 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.350
toeslag 1-persoonskamer: € 365 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding door Brigitte 
Raskin en lokale gids Dirk Evers

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle hotels

 +  4 lunches en 2 diners in lokale 
restaurants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Kopenhagen 
h/t met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
In Kopenhagen zelf gaan de 
meeste verplaatsingen te voet

 +  Annulerings-, bagage-, en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BRIGITTE RASKIN , historica en 
schrijfster, vertelt ware verhalen en 
zet die naar haar hand: Het Koe-
koeksjong, over het armste jongetje 
van Antwerpen, De Eeuw van de Ekster, 
over haar oom-held die door de nazi’s 
werd onthoofd. Met Hartenheer, over 
de Deense koning Christiaan II, en De 
gestolen prinses, over diens vrouw, een 
zus van keizer Karel, specialiseerde ze 
zich in de 16de eeuw.

 Cursus: De taalgrens. Of wat 
Belgen zowel verbindt als 
verdeelt. Door Brigitte Raskin. 
Ronse, woe. 5, 12, 19, 26 okt. 
van 14 tot 16.30 uur
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 µ  Uitzonderlijke bezoeken en ontmoetingen 
achter de schermen van succesvolle Scandi-
navische boeken en tv-series
 µ  Kennismaking met Kopenhagen en Stockholm
 µ  Reisbegeleiding en duiding door filmexpert 
Steven De Foer

DAG 1: Brussel - Kopenhagen A
U vliegt rechtstreeks naar Kopenhagen. Daar be-
zoekt u het Deens Filminstituut voor een brok 
geschiedenis van de Scandinavische cinema. In 
de Nordisk Studio’s wordt u ontvangen door een 
medewerker die u meer vertelt over het produc-
tieproces van films en televisieseries.

DAG 2: Kopenhagen O
Na het ontbijt maakt u een stadswandeling door 
Kopenhagen met aandacht voor de vele originele lo-
caties die te zien zijn in bekende series zoals Borgen 
en The Killing. Uiteraard ontbreken de beroemde 
Zentropa Studio’s van Lars von Trier niet. Reisbe-
geleider Steven De Foer situeert de Dogma 95-be-
weging in het filmlandschap en de filmgeschiedenis.

DAG 3: Kopenhagen O-A
U start de dag met een bezoek aan de Deense open-
bare omroep. Als producent van verschillende on-
dertussen wereldbekende tv-series en films blijft zij 
de Scandinavische cinema op de kaart zetten. Na de 
middag bezoekt u met een stadsgids de belangrijkste 
plekjes van de Deense hoofdstad. U wandelt langs 
het stadhuis, de paleizen Rosenborg en Amaliën-
borg, de statige opera … U ontdekt ook de Vrijstaat 
Christiania, een zelfverklaarde autonome wijk.

DAG 4: Ystad - Malmö - Stockholm O-A
De Sontbrug die Kopenhagen met het Zweedse 

Malmö verbindt en het decor van de tv-serie The 
Bridge is, ziet u nu ook in het echt. Als de opna-
meschema’s het toelaten bent u zelfs getuige van 
enkele buitenopnames voor de nieuwe afleverin-
gen. Naar Ystad, op zoek naar enkele Wallander-
locaties. Daarna neemt u een binnenlandse vlucht 
van Malmö naar Stockholm.

DAG 5: Stockholm O
De Zweedse hoofdstad is de achtergrond van de im-
mens populaire Millenniumreeks. Een stadswandeling 
brengt u langs herkenbare locaties en de belangrijkste 
bezienswaardigheden. Als zijn agenda het toelaat 
ontmoet u daarna de CEO van Filmlance (of een me-
dewerker) voor een korte masterclass over The Bridge 
en andere internationale Nordic Noir-successen.

DAG 6: Stockholm O-A
In het Filmhuset, een architecturale parel, komt u 
meer te weten over de Zweedse filmgeschiedenis 
en - uiteraard - Ingmar Bergman, het icoon van de 
Zweedse film. Daarna maakt u een wandeling met 
een stadsgids door het historisch centrum langs het 
koninklijk paleis, het middeleeuwse gedeelte van 
het centrum dat dateert uit de 13de eeuw en het 
eiland Djurgarden.

DAG 7: Stockholm - Brussel O
Laatste bezoeken of vrije tijd tot de terugvlucht naar 
Zaventem.

Met Steven De Foer naar 

KOPENHAGEN & STOCKHOLM
F I L M REIS I N DE BAN VAN DE NORDIC NOI R EN DE SC AN DI N AVISCH E CI N EM A

R E ISDATA
 è  8 april 2017
 ç  14 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.470  
toeslag 1-persoonskamer: € 495 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken, unieke 
ontmoetingen en opnamebe-
zoeken (o.v.)

 +  Reisbegeleiding en duiding door 
Steven De Foer

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 1 
avondmaal in goede vierster-
renhotels in Kopenhagen en 
Stockholm

 +  2 diners in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Kopenhagen en 
Stockholm-Brussel met Brussels 
Airlines, de binnenlandse vlucht, 
de luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
In Kopenhagen en Stockholm 
gebeuren de meeste verplaatsin-
gen te voet

 +  Annulerings-, bagage-, en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

STEVEN DE FOER is auteur en jour-
nalist voor De Standaard. Van 2002 
tot 2008 was hij filmredacteur en nu 
schrijft hij voor DS Weekblad interviews, 
buitenlandreportages en filmverhalen. 
Hij gaf in 2001 Onder Hollanders uit en 
in oktober 2016 verschijnt van hem 
Hollywood Boulevard, over de grootste 
filmsterren uit de geschiedenis.

We doen ons uiterste best om het programma en de ver-

melde bezoeken zoveel mogelijk te respecteren. Maar op 

het moment van publicatie van deze brochure waren de 

opnameschema’s van de verschillende tv-producties nog 

niet bekend. Om de kansen om een of meerdere opnames 

bij te wonen te vergroten kan het reisprogramma daarom 

nog wijzigen tot de dag van vertrek. 
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 µ  Vijf hoofdsteden: Wenen, Bratislava, Boeda-
pest, Boekarest en het intrigerende Belgrado
 µ  Doortocht door de IJzeren Poort
 µ  Lezingen aan boord door de reisbegeleider 

DAG 1: Brussel - München - Linz A
Vlucht naar München en transfer naar Linz, waar 
u inscheept. Welkomstcocktail en avondmaal.

DAG 2: Melk - Wenen O-M-A
Bezoek aan de indrukwekkende benedictijnenabdij 
van Melk, een hoogtepunt van de barokkunst. De 
kloosterbibliotheek staat bekend om haar uitge-
breide collectie handschriften. 

DAG 3: Wenen - Bratislava O-M-A
Begeleid bezoek aan Schönbrunn, het Versailles 
van de Habsburgers, met de immense paleizen en 
tuinen. Korte rondleiding in het centrum van We-
nen. Afvaart naar de Slovaakse hoofdstad Bratislava 
met bezoek aan het charmante centrum, gotische 
en barokke gebouwen en indrukwekkende burcht. 

DAG 4: Boedapest O-M-A
Verkenning van Boeda en Pest, de twee stadsdelen die 
door de Donau worden gescheiden. Boeda, het oudste 
gedeelte met zijn pittoreske straatjes, het panorama 
vanaf de Gellertheuvel, de Mátyáskerk en het vissers-
bastion. Pest met zijn mix van architecturale stijlen.

DAG 5: Kalocsa - Mohacs O-M-A
Bezoek aan Kalocsa. Uitstap naar de poesta met 
zijn paardenfokkerijen. Afvaart via Mohacs naar 
Novi Sad. Hongaarse avond.

DAG 6: Novi Sad - Belgrado O-M-A
Bezoek aan Sremski Karlovci en Novi Sad, hoofd-

stad van de Vojvodina, de graanschuur van Servië. 
U vaart naar Belgrado.

DAG 7: Belgrado O-M-A
De Servische hoofdstad kent een intrigerende 
geschiedenis van volkeren, religies, invallen en 
veroveringen. Het fort, op een heuvel met zicht op 
de samenvloeiing van de rivieren Sava en Donau, 
is het stadssymbool. Namiddagvaart.

DAG 8: Passage van de IJzeren Poort O-M-A
U vaart door de prachtige IJzeren Poort, een engte 
tussen de Karpaten en de Balkan. Gala-avond aan 
boord.

DAG 9: Rousse O-M-A
U bereikt Rousse, een van de grootste havens van 
Bulgarije en een verrassend multicultureel stadje. 
U bezoekt het centrum met het Geschiedkundig 
Museum en rijdt naar Svesthari voor een bezoek 
aan de graven van de Thracische koningen. 

DAG 10: Giurgu - Boekarest - Fetesti O-M-A
Daguitstap naar Boekarest, de Roemeense hoofd-
stad, met aandacht voor de rijke architectuur van de 
Romeinse tot de communistische periode. Bezoek 
aan de orthodoxe kerk van de patriarchen en het 
oude centrum. 

DAG 11: Tulcea O-M-A
U geniet van het schip en de voorbijglijdende land-
schappen. Na de lunch bezoekt u twee kloosters in 
Dobrogea: Celic Dere en Saon.

DAG 12: Tulcea - Boekarest - Brussel O
Ontscheping en transfer naar Boekarest voor de 
terugvlucht via Frankfurt. 

Met Roger Delbaere op

DONAUCRUISE
U I TG E B R E I D E  C R U I S E  D O O R  Z E S  L A N D E N

R E ISDATA
 è  1 mei 2017 
 ç  12 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.kajuit hoofddek: € 3.995
2-p.kajuit middendek: € 4.250
2-p.kajuit bovendek: € 4.325
toeslag 1-p.kajuit: € 565
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en VVL 
Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies 
tijdens de cruise

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 + Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel

 +  Cruise in het gekozen kajuittype in 
volpension vanaf het diner op dag 
1 t.e.m. het ontbijt op dag 12 (incl. 
welkomstcocktail en gala-avond)

 +  Dranken tijdens de maaltijden 
aan boord (wijn, water, bier, 
fruitsap, 1 koffie)

 +  Vluchten Brussel-München en 
Boekarest-Brussel via Frankfurt met 
Lufthansa, de luchthaventaksen 

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ROGER DELBAERE is historicus en 
eredirecteur van het secundair onder-
wijs en al 35 jaar reisbegeleider van 
VVL. Zijn kunst- en cultuurreizen in Eu-
ropa en naar Afrika, de beide Amerika’s 
en Azië zijn dankzij zijn ervaring en 
grondige kennis zo degelijk als klas-
siekers maar verrassen alijd weer.

WATERSTAND DONAU
Door een te lage of te hoge waterstand 

kunnen wijzigingen in het programma 

noodzakelijk zijn. Enkele overnachtingen 

in een hotel of transfers en bezoeken per 

autocar behoren op dat moment tot de 

mogelijkheden. Uiteraard stellen wij alles in 

het werk om het oorspronkelijke programma 

zo comfortabel mogelijk uit te voeren.
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 µ Bezoek aan Oslo, de groene Noorse hoofdstad
 µ Bergen, geboortestad van Edvard Grieg
 µ Boottocht langs de prachtige Noorse Sogne-
fjord: op en top natuurgebied 

DAG 1: Brussel - Oslo M-A
Rechtstreekse vlucht naar Oslo. Het stadsbezoek 
begint bij het door Arnstein Arneberg en Magnus 
Poulsson ontworpen stadhuis dat geroemd wordt 
om zijn karakteristieke architectuur. Binnen zijn 
prachtige fresco’s en sculpturen van Noorse kun-
stenaars te zien. In het stadhuis vindt jaarlijks de 
uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede plaats. In 
het Vikingschipmuseum komt u meer te weten over 
het rijke verleden van de Vikingen in Noorwegen.

DAG 2: Oslo O-A
Naar Holmenkollen, waar u zich kunt vergapen aan 
de skischans, de houten Stavkirke en natuurlijk het 
panorama. Daarna naar het vooraanstaande Nati-
onaal Theater. Tegenover de hoofdingang staan de 
beelden van (toneel)schrijver en dichters Henrik 
Ibsen en Bjørbstjerne Bjørnson. Vervolgens naar het 
moderne operahuis dat is afgewerkt met marmer 
en witte graniet. In de namiddag bezoek aan het 
Vigelandpark, een grandioos openluchtmuseum 
met zo’n 200 sculpturen. ‘s Avonds maakt u een 
cruise op de Oslofjord met avondmaal aan boord.

DAG 3: Oslo - Bergen O-A
Binnenlandse vlucht naar Bergen, de tweede groot-
ste stad van Noorwegen en geboortestad van com-
ponist Edvard Grieg. Bezoek aan zijn geboortehuis 
Troldhaugen, schitterend gelegen aan zee. Het 
Floibanetreintje brengt u naar een panoramische 
uitkijkpost.

DAG 4: Sognefjord O-A
In de voormiddag vaart u langs schilderachtige 
dorpjes van Bergen tot Flåm. De Sognefjord, de 
langste en diepste fjord van Noorwegen, strekt 
zich meer dan 200 km landinwaarts uit aan de 
voet van het Jotunheimengebergte. Tijdens een 
boottocht op deze fjord krijgt u de kans om de 
koning van de fjorden van dichtbij te bewonderen. 
De natuur is hier werkelijk overweldigend, ruw en 
uniek. Terugkeer naar Bergen langs spectaculaire 
landschappen. 

DAG 5: Bergen - Kopenhagen - Brussel O
In de haven- en vissersstad Bergen bezoekt u ten 
slotte nog het visserijmuseum, de vismarkt en de 
oude handelshuizen in Bryggen. Terugvlucht via 
Kopenhagen naar Brussel. 

Met Marc Van Craen naar

NOORWEGEN 
O S LO  &  B E R G E N  I N  C O M B I N AT I E  M E T  D E  N O O R S E  F J O R D E N

R E ISDATA
 è  12 juni 2017
 ç  16 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.295
toeslag 1-persoonskamer: € 300
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Cruise op de Oslofjord en de 
Sognefjord

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs 

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels 
in Oslo en Bergen

 +  1 lunch en 4 avondmalen in de 
hotels of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Oslo, Oslo-
Bergen, Bergen-Kopenhagen-
Brussel met SAS, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MARC VAN CRAEN behaalde na 
zijn studies toerisme in Mechelen een 
bachelor of arts in Far East Area Studies 
en een master of arts in Internatio-
nal Relations aan Sophia University in 
Tokyo. Hij heeft een lange diplomatieke 
carrière achter de rug, waarbij hij o.a. 
ambassadeur in Denemarken was van 
2005 tot 2009.
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 µ  Een waaier aan nauwelijks bekende steden
 µ  Krakau, parel van Oost-Europa
 µ  De koninklijke residenties in Warschau

DAG 1: Brussel - Krakau M-A
Vlucht naar Krakau via Warschau. Wandeling door 
de voormalige joodse wijk Kazimierz met zijn sy-
nagoges en het joodse kerkhof. Rit langs de oude 
stadswallen van Krakau, naar Nowa Huta.

DAG 2: Krakau O-A
Op en rond het centrale marktplein van Krakau ont-
dekt u o.a. de Mariakerk, het Rynek Underground 
Museum en het Collegium Maius. De Wawelheuvel 
telt talloze historische gebouwen. Bezoek aan het 
kasteel en de kathedraal.

DAG 3: Krakau - Auschwitz - Krakau O-A 
Bezoek aan Oswiecim, berucht als Auschwitz, met 
rondleiding langs o.a. het uitstapplatform, de ruïnes 
van de gaskamers en de crematoria. Daarna pikt u 
de draad weer op in Krakau. Vrije tijd.

DAG 4: Sandomierz - Lublin O-M-A
Vroeg vertrek naar de universiteitsstad Lublin. 
Onderweg een kort bezoek aan Sandomierz of 
Klein Rome. 

DAG 5: Lublin - Warschau O-A
Wandeling in de charmante binnenstad van Lublin. 
Bezoek aan het kasteel en de kapel van de Heilige 
Drievuldigheid. In de late namiddag naar Warschau.

DAG 6: Warschau O-A
Eerste kennismaking met Warschau tijdens een 
stadsrondrit. Bezoek aan het Fryderyk Chopin 

Museum en het Nationaal Museum, waar vooral 
de Poolse schilders en de Farasfresco’s de aandacht 
trekken.

DAG 7: Warschau O-A
Wandeling in de oude stad en nieuwe stad. Via de 
Koninklijke Weg naar het Koninklijk Paleis. Bezoek 
aan het Lazienkipark en het Paleis op het Water.

DAG 8: Gniezno - Poznan O-M-A
U bezichtigt enkele historische gebouwen bin-
nen de stadswallen van Gniezno, die dateren uit 
de beginjaren van de Poolse staat. Naar Poznan. 
Avondwandeling.

DAG 9: Poznan - Gdansk O-M-A
Kort bezoek aan de Gouden Kapel in de Sint-Pieter- 
en Paulusbasiliek op de rechteroever van de Warta. 
Doorreis naar Gdansk. Onderweg kunt u even de 
benen strekken in Torun, de geboorteplaats van 
Copernicus.

DAG 10: Gdansk O-A
Naar Westerplatte, waar de eerste slag van WO II 
plaats vond. Eerste verkenning van Gdansk, met o.a. 
een bezoek aan het Artushof, het Uphaggenhuis, 
het stadhuis en de Mariakerk.

DAG 11: Malbork - Gdansk O-A
Verdere verkenning van Gdansk. In de namiddag 
bezoek aan het 14de-eeuwse kasteel van de Teu-
toonse Ridderorde in Malbork. 

DAG 12: Gdansk - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht via Warschau.

Met Hans Hauben naar

POLEN
O N V O O R S T E L B A R E  G E S C H I E D E N I S  E N  R I J K D O M

R E ISDATA
 è  30 mei 2017
 ç  10 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.395 
toeslag 1-persoonskamer: € 470
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle drie- en vierster-
renhotels

 +  Avondmaal van dag 1 tot en 
met dag 11 in hotel of lokaal 
restaurant

 +  3 middagmalen in lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Krakau en 
Gdansk-Brussel, telkens via War-
schau met LOT Polish Airlines, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

HANS HAUBEN, classicus en histo-
ricus, onderhoudt sinds de jaren 80 
nauwe banden met de universiteit van 
Warschau. De em. prof. dr. heeft Polen 
uitgebreid en in alle richtingen bereisd 
en heeft zich ook sterk verdiept in de 
Poolse geschiedenis, waarin hij veel 
parallellen ziet met de hellenistische 
geschiedenis.
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 µ  Het Kremlin en de Wapenkamer
 µ  De sublieme kunstcollectie in de Tretjakov-
galerij 
 µ  De beroemde Hermitage
 µ  Het Catharinapaleis en Peterhof
 µ  Circus- en balletvoorstelling 

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreeks naar Moskou. Wandeling op het Rode 
Plein, het symbool bij uitstek van Rusland. Hier 
kunt u ook al de Basiliuskathedraal zien, een ar-
chitectonisch wonder.

DAG 2: Moskou O-M-A
Bezoek aan de Basiliuskathedraal, de eerste Rus-
sische kerk. Naar de Tretjakovgalerij, het sublieme 
museum voor Russische kunst. Nadien de beroemde 
metro van Moskou met zijn mooi gedecoreerde 
ondergrondse haltes. 

DAG 3: Moskou O-M-A
Bezoek aan het Kremlin en de drie kathedralen. Ook 
de Wapenkamer staat op het programma met zijn 
unieke collectie aan hofkleding, wapenuitrustingen, 
koetsen en juwelen van de tsaren en tsarina’s. Het 
huis van Maksim Gorki. In het Gulag Museum 
hoort u het verhaal van Stalins repressie. ‘s Avonds 
woont u een voorstelling bij van het Circus van 
Moskou. Laat avondmaal.

DAG 4: Moskou - Sint-Petersburg O-M-A
U rijdt langs het Novodevitsjiklooster en wan-
delt even over het beroemde kerkhof, waar tal van 
vermaarde politici, musici, schrijvers en weten-
schappers begraven liggen. Om 17.30 uur neemt 
u de snelle Sapsantrein die in vier uur naar Sint-
Petersburg rijdt. Laat avondmaal.

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
Uitgebreid bezoek aan de historische stadskern, 
langs de Sint-Isaakkathedraal en de Troitsakerk naar 
de Sint-Nikolaaskerk. Verder naar de Hermitage, 
een van de beroemdste musea ter wereld, waar u 
een selectie uit de rijke collectie kunt bewonde-
ren. Na het diner, privébezoek aan de Peter-en-
Paulvesting en -kathedraal waar u in alle rust de 
verhalen aanhoort van de Russische tsaren die hier 
begraven liggen.

DAG 6: Sint-Petersburg O-M-A
Naar Poesjkin of Tsarendorp (Tsarskoje Selo), het 
buitenverblijf van de tsaren met het Catharinapaleis 
en de legendarische amberkamer. Vervolgens naar 
het monumentale Mikhailovsky Paleis waarvan 
een deel ook dienst doet als Russisch Museum. 
‘s Avonds balletvoorstelling in het Hermitage- of 
Mikhailovskytheater. Laat avondmaal.

DAG 7: Sint-Petersburg O-M-A
Naar Peterhof, het Versailles van het Oosten, een 
reusachtig complex van kastelen en pleinen. Deze 
zomerresidentie van de Russische tsaren is een 
topper van kunst en architectuur en vooral be-
roemd voor zijn watervalconstructies. U geniet van 
een privécocktail alvorens te lunchen in het park. 
Boottocht op de kanalen van Sint-Petersburg. U 
geniet nog eens van de architecturale pareltjes die 
voorbijglijden.

DAG 8: Sint-Petersburg - Brussel O
Vrije tijd om nog even te flaneren op de beroemde 
Nevski Prospekt. Terugvlucht naar Brussel.

Met Olga Novitskaja naar 

MOSKOU & SINT-PETERSBURG
I M P O N E R E N D E  S T E D E N ,  H A RT  E N  Z I E L  V A N  E E N  G R O OT M A C H T

R E ISDATA
 è  28 april 2017
 ç  5 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.775
toeslag 1-persoonskamer: € 265 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Ticket in cat. II voor een ballet-
voorstelling (waarde: € 100)

 +  Reisbegeleiding en lokale Neder-
landstalige gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  3 overnachtingen in hotel Mar-
riott Grand***** in Moskou en 4 
overnachtingen in hotel Ambas-
sador**** in Sint-Petersburg 
(telkens met ontbijt)

 +  De vermelde maaltijden in hotel 
of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Moskou en Sint-
Petersburg-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

OLGA NOVITSKAJA is geboren in 
de voormalige USSR, in Tasjkent. In de 
jaren 80 heeft ze 10 jaar in Moskou 
gewoond. Ze is doctor in de slavistiek 
en doceert Russisch aan de KU Leuven. 
Ze publiceerde veel over interculturele 
communicatie, omgangscultuur en 
nationale communicatiestijlen.

 Cursus: Klanken uit het Noor-
den. De Russische muziek-
meesters. Door Marc Erkens. 
Brugge, di. 27 sept., 4, 11 en 
18 okt. van 14 tot 16 uur; De 
zijderoute naar Samarkand. 
Op reis door Oezbekistan. 
door Peter Van Nunen. Tie-
nen, ma. 7, 14, 21 en 28 nov. 
Van 14 tot 16.30 uur
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 µ  Pula: Istrische kuststad met intacte an-
tieke glorie
 µ  Rovinj: netwerk van oude straatjes en 
de beroemde Eufemijakerk
 µ  Het Nationaal Park Brijuni met zijn na-
tuurlijke en culturele rijkdommen
 µ  Middeleeuwse stadjes zoals Groznjan, 
Motovun en Hum

DAG 1: Brussel - Ljubljana - Opatija M-A
Rechtstreekse vlucht naar Ljubljana. Bezoek 
aan het oude gedeelte van de stad. Naar het 
hotel in Opatija, een belangrijke badplaats 
in Istrië. 

DAG 2: Moscenicka Draga - Moscenice - 
Opatija O-M-A
Opatija, Habsburgs kuuroord met middel-
eeuwse roots, gaat prat op een 12 km lange 
gezellige promenade langs pastelkleurige 
villa’s. Boottocht naar de badplaats Mosce-

nicka Draga terwijl u geniet van prachtige 
panorama’s van de Riviera. Wandeling door 
het middeleeuwse stadje Moscenice.

DAG 3: Zagreb - Opatjia O-M-A
Uitstap naar Zagreb, hoofdstad van Kroatië. 
De bovenstad bestaat uit twee heuvels: Kaptol, 
de bisschopsstad of religieuze stad, en Gradec, 
de feodale stad of politieke stad. De eerste ligt 
rond een imposante kathedraal, de tweede is 
gebouwd rond het Sint-Marcusplein met zijn 
Sint-Marcuskerk uit de 13de eeuw. Rond de 
kerk ontdekt u het parlement, het Ban paleis 
en het Constitutionele Hof. Bezoek aan het 
Atelier van beeldhouwer Mestrovic en het 
Museum van de Gebroken Relaties.

DAG 4: Opatija - Krk - Losinj O-M-A
In de Kvarnerbaai liggen de drie prachtige 
eilanden Cres, Losinj en Krk met stranden, 
havens en ongerepte natuur. Krk is een his-
torische vestingstad met romaanse en goti-
sche kerken en zelfs glagolitisch erfgoed, dat 
teruggaat tot de 9de eeuw. Bezoek aan een 
wijnmakerij waar u uiteraard ook een glaasje 
kunt proeven. Daarna vaart u naar het eiland 
Cres. Bezoek aan Losinj en overnachting. 

DAG 5: Losinj - Cres - Plomin - Pula O-M-A
U rijdt naar het noorden van het eiland Cres 
en bezoekt er de gelijknamige stad, waarop 
Venetië zijn stempel heeft gedrukt. De kade 
lijkt letterlijk overgeplaatst uit de dogenstad. 
Terug met de boot naar Istrië. Als de tijd het 
toelaat houdt u halt in Plomin met twee his-
torische gebouwen: de kerk van Sint-Joris de 
Oude (11de eeuw) en de kerk van de Heilige 
Maagd. Verder naar Pula. 

DAG 6: Pula – Beram - Rovinj - Pula O-M-A
Pula, de grootste stad van Istrië, vormt het 
hart van de handel en industrie. Bezoek aan 
een van de grootste nog bewaarde Romeinse 
amfitheaters. In Beram bekijkt u 15de-eeuwse 
fresco’s met de dodendans in de Mariakerk. 
Voor weelderige natuur en culturele trekpleis-

ters bent u aan het juiste adres in Rovinj, de 
blauwe parel van de Adria. Het oude centrum 
bereikt u door de barokke poort van Balbi 
met de leeuw van Venetië. De stad viel acht 
eeuwen lang onder Venetiaanse heerschappij. 
De smalle straatjes voeren langs pleinen en 
dicht op elkaar gebouwde huizen. Bezoek aan 
de monumentale Sint-Eufemiakerk. 

DAG 7: Brijuni Nationaal Park - Pula O-M-A
De Brijuni-eilanden bestaan uit veertien 
gevarieerde eilanden, sinds 1984 een nati-
onaal park langs de zuidwestkust van Istrië. 
Bezoek van Veli Brijun, het grootste eiland. 
Per toeristentreintje langs de ruïnes van een 
Romeinse villa en een safaripark met exo-
tische dieren uit Tito’s tijd. Bezoek aan de 
kerk van Hiëronymus. Op dit eiland werd 
het beroemde pact van de niet-gebonden 
landen ondertekend.

DAG 8: Pula - Groznjan - Motovun - 
Hum - Opatija O-M-A
Vandaag gaat u de heuvels in met hun pit-
toreske vestingstadjes. Wandeling door Groz-
njan, in de jaren 60 herontdekt door kunste-
naars die er vele panden restaureerden. Zo 
is het nu een echt kunstenaarsdorp met een 
gezellige atmosfeer, geliefd om zijn truffels 
en grappa. Motovun is een adembenemende 
stad op een heuvel met een prachtig uitzicht 
op de vallei van de Mirna. De laatste stad die 
u bezoekt is de kleinste ter wereld, Hum, met 
naar schatting 30 inwoners.

DAG 9: Opatija- Ljubljana - Brussel O
Vrije tijd tot de transfer naar Ljubljana voor 
de terugvlucht naar Brussel.

Met Jacques Van Remortel naar

ISTRIË
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JACQUES VAN REMORTEL bekleedde 
een leidinggevende functie in een multina-
tionaal telecommunicatiebedrijf en maakte 
vele reizen, o.m. naar Centraal- en Oost-
Europa. Hij heeft nog steeds veel interesse 
in de regio en is er een ervaren en zeer 
gewaardeerd reisbegeleider. 

R E ISDATA
 è  29 mei 2017 
 ç  6 juni 2017 

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.160 
toeslag 1-persoonskamer: € 235  
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en diner 
in kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  8 lunches in lokale restaurants, waar-
van 1 lichte lunch met truffels en 1 
wijnproeverij met lichte lunch in Krk

 +  Rechtstreekse vluchten Brussel - 
Ljubljana h/t met Adria Airways, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  De cultuursteden Belgrado en Novi Sad
 µ  Het Romeinse paleis Felix Romuliana en het 
12de-eeuwse Studenicaklooster
 µ  Osmaanse forten en eeuwenoude kerkjes
 µ  Montenegrijnse natuurpracht

DAG 1: Brussel - Belgrado A
Vlucht naar Belgrado en kennismaking met de 
hoofdstad van Servië. Naar het Belgradofort en Ka-
lemegdanpark met zicht op het historisch centrum. 

DAG 2: Belgrado O-A
Volledige dag bezoek van de witte stad Beograd, 
smeltkroes van Oostenrijks-Hongaarse, Osmaanse en 
Slavische invloeden. Het Huis der Bloemen herbergt 
het mausoleum van Tito en vertelt u het verhaal van 
voormalig Joegoslavië en dat van de burgeroorlog.

DAG 3: Sremski Karlovci - Novi Sad - Belgrado O-M
Langs Fruska Gora naar Sremski Karlovci, ooit het 
culturele centrum van de Serven in het Oostenrijks-
Hongaarse rijk. Verder naar Novi Sad, hoofdstad 
van de autonome regio Vojvodina, en ook wel het 
Servische Athene genoemd. U bewondert er o.a. 
de burcht van Petrovaradin. 

DAG 4: Viminacium - Kladovo O-A
Naar Viminacium, ooit een Romeinse garnizoenstad 
en nu een archeologische site van bijna 420 ha groot. 
Onderweg naar Kladovo bezoekt u het museum 
Lepenski Vir in Donji Milanovac. Boottocht op 
de Donau met de IJzeren Poort, een magische plek 
tussen de Karpaten en de Balkan. 

DAG 5: Gamzigrad - Niš O-M-A
Naar Gamzigrad waar u een bezoek brengt aan Felix 
Romuliana, een keizerlijke residentie met prachtige 

mozaïekvloeren en fresco’s. Doorrit naar de muse-
umstad Niš, een van de oudste steden van de Balkan. 

DAG 6: Žiča - Studenica O-A
Bezoek aan het 13de-eeuwse klooster van Žiča 
waar Servische koningen werden gekroond. Verder 
naar Studenica met zijn prachtig klooster opgericht 
door Stefan Nemanja, stichter van de Servische 
Republiek. Overnachting in het klooster, eenvoudig 
maar toch met driesterrencomfort.

DAG 7: Studenica - Novi Pazar O-A
Naar Novi Pazar, met zijn moskeeën en minaretten, 
de meest ‘oosterse’ stad van Servië. Bezoek aan het Ras 
Museum met zijn schitterende verzameling artefacten.

DAG 8: Novi Pazar - Kolasin (Montenegro) O-A
Door prachtige natuur naar Montenegro met het 
klooster van Crna Reka, een van de mooiste grot-
kerken van Servië. Overnachting in Kolasin, een 
skioord.

DAG 9: Kolasin - Zabljak - Kotor regio O-A
Door het Durmitor National Park en Zabljak, om-
ringd door 23 bergtoppen en 18 meren, naar de baai 
van Kotor. U steekt ook de Djudjevica Tara-brug over, 
boven Europa’s diepste canyon. Boottocht in de baai.

DAG 10: Kotor - Cetinje - Podgorica O-M-A
Langs de historische paleizen en pleinen van Ko-
tor en over 25 haarspeldbochten naar Cetinje, de 
voormalige hoofdstad van Montenegro, waar u het 
klooster en het nationaal museum bezoekt. 

DAG 11: Podgorica - Brussel O
Na een panoramische rondrit, naar de luchthaven 
voor de terugvlucht.

Met Stefan Blommaert naar

SERVIË & MONTENEGRO
V E R B L U F F E N D E  G E S C H I E D E N I S  E N  R I J K  E R F G O E D 

R E ISDATA
 è  4 mei 2017
 ç  14 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.985
toeslag 1-persoonskamer: € 355 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen in comfortabele 
hotels

 +  Maaltijden volgens programma 
in lokale restaurants of de hotels

 +  Lijnvluchten Brussel-Belgrado en 
Podgorica-Brussel met Austrian 
Airlines via Wenen, de luchtha-
ventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

STEFAN BLOMMAERT studeerde 
geschiedenis en is sinds 1984 in dienst 
van de VRT, eerder als correspondent 
in Rusland en tot kort verbleef hij in 
Beijing als China-Azië-verslaggever. Tij-
dens de jaren negentig deed hij verslag 
over de verschillende oorlogen op de 
Balkan, en later over het moeizame 
verzoeningsproces en de geleidelijke 
integratie van voormalig Joegoslavië 
in de EU.
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 Cursus: Welkom aan boord! Op reis met de Red 
Star Line Cruise. Nocturne met lezing. Antwerpen, 
dinsdag 8 november van 19 tot ca. 22.30 uur

 µ  Dubrovnik, parel van de Adriatische Zee
 µ  Paradijselijke schoonheid van de eilanden 
Mljet, Korcula, Vis en Hvar
 µ  Steden met uniek patrimonium: Sibenik, Split 
en Trogir

DAG 1: Brussel - Dubrovnik A
Vlucht naar Dubrovnik. Transfer naar de haven 
voor de inscheping.

DAG 2: Dubrovnik O-M-A
Uitgebreide wandeling in Dubrovnik, dat binnen 
zijn indrukwekkende middeleeuwse wallen een 
schat aan preromaanse, gotische, renaissance en 
barokke gebouwen herbergt. U bezoekt o.m. het 
klooster van de franciscanen, het oude gouver-
nementspaleis en de kathedraal. Vrije namiddag.

DAG 3: Mljet - Korcula O-M-A
Naar Mljet, een van de mooiste eilanden in de 
Adriatische zee. Een derde ervan is als nationaal 
park erkend. Midden in het grootste meer bevindt 
zich een eilandje met een benedictijnenklooster 
uit de 12de eeuw. Afvaart naar Korcula voor een 
bezoek aan de versterkte stad, de laatromaanse 
Sint-Marcuskathedraal en een wandeling langs 
aristocratische paleizen.

DAG 4: Korcula - Sibenik O-M-A
U vaart langs de eilanden Hvar, Brac en Split naar 
Sibenik, de oudste Slavische stad aan de Adriatische 
kust. Begeleid bezoek aan het historisch centrum 
met o.m. de Sint-Jacobskathedraal uit de 15de eeuw, 
de periode waarin Sibenik zijn grootste bloei kende 

en onder het patronaat van Venetië concurreerde 
met Zadar en Split. De watervallen van Krka zijn 
betoverend mooi. 

DAG 5: Trogir - Split O-M-A
Trogir, gebouwd op een eiland, is een klein juweeltje 
van labyrintische steegjes met trappen en gewel-
ven. In Split, de levendigste stad en de grootste 
haven aan de Dalmatische kust, bezichtigt u o.m. 
de kelders van het paleis van keizer Diocletianus, 
het peristilium, de Sint-Domniuskathedraal en de 
tempel van Jupiter. 

DAG 6: Hvar - Vis O-M-A
Afvaart naar het eiland Hvar, het nieuwe rendez-
vous van de jachten van de jetset. Mooie wande-
ling door het Italiaans aandoende stadje met zijn 
romaanse klokkentoren. In de namiddag vaart u 
naar Vis. Vrije wandeling op het meest westelijke 
Dalmatische eiland. Galadiner aan boord.

DAG 7: Kotor - Dubrovnik O-M-A
De vaart naar Kotor is spectaculair: de zee dringt 
kilometers ver tussen de bergen door, in een diepe 
fjord met mooie baaien en pittoreske eilandjes. U 
wandelt door de historische Montenegrijnse stad 
Kotor. Afvaart naar Dubrovnik.

DAG 8: Dubrovnik - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel. 

Met Mia Doornaert op

DALMATISCHE 
KUSTCRUISE

D E  C U LT U U R S C H AT T E N  E N  D E  U N I E K  M O O I E  K U S T  V A N  K R O AT I Ë

R E ISDATA
 è  18 mei 2017
 ç  25 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.kajuit benedendek: € 2.995
2-p.kajuit hoofddek: € 3.230
2-p.kajuit middendek: € 3.310
2-p.kajuit bovendek: € 3.415
toeslag 1-p.kajuit: € 695
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies 
tijdens de cruise

 +  Reisbegeleiding en lezingen aan 
boord door Mia Doornaert

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel

 +  Cruise in het gekozen kajuittype 
in volpension vanaf het diner 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op 
dag 8 (incl. welkomstcocktail en 
gala-avond)

 +  Dranken tijdens de maaltijden 
aan boord (wijn, water, bier, 
fruitsap, 1 koffie)

 +  Vluchten Brussel-Dubrovnik h/t, 
de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MIA DOORNAERT studeerde klas-
sieke en oosterse talen en politieke 
wetenschappen aan de KU Leuven. Ze 
werkte 38 jaar op de redactie van De 
Standaard en reisde in die functie de 
wereld rond. Nu schrijft ze als onafhan-
kelijk buitenlandexpert een column in 
De Standaard en neemt deel aan het 
openbaar debat over internationale 
verhoudingen.
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 µ  Het indrukwekkende Rilaklooster
 µ  De Romeinse geschiedenis in Plovdiv
 µ  Het schilderachtige Nessebar aan de Zwarte Zee
 µ  Het meesterschap van het Thracische goud 
en schitterende fresco's en iconen

DAG 1: Brussel - Sofia M-A
Rechtstreekse vlucht naar Sofia. Eerste stadsbezoek 
met aandacht voor de neo-Byzantijnse Alexander 
Nevskikathedraal.

DAG 2: Sofia O-M-A
Volledige dag in de hoofdstad. Bezoek aan het Na-
tionaal Historisch Museum, daarna een uitgebreide 
stadswandeling met o.a. de sefardische synagoge, 
de Banyasmoskee, de Roemeens-orthodoxe kerk en 
de 11de-eeuwse Boyanakerk met zijn onovertroffen 
fresco's. De Romeinse oudheid kunt u opsnuiven 
in de thermen, de rotunda, de Hagia Sofia en het 
Archeologisch Museum.

DAG 3: Sofia - Sandanski O-M-A
Naar het Rilaklooster, het bekendste heremieten-
kloostercomplex van Bulgarije. Doorreis naar Mel-
nik, het kleinste dorp van Bulgarije.

DAG 4: Sandanski - Bansko O-M-A
Naar Bansko via het klooster van Rojen. Bij aan-
komst in Bansko bezoekt u de historische bergstad 
met o.a. het huis van Neofit Rilski en de Drievul-
digheidskerk.

DAG 5: Bansko - Plovdiv O-M-A
De unieke fresco’s in het kerkje van Dobarsko. 
Het oude Plovdiv ligt verspreid over drie heuvels. 
Wandeling in de historische wijk, met zijn smalle 
straatjes en kleurrijke huizen. Bezoek aan het an-

tieke theater en het etnografisch museum.

DAG 6: Bachkovo - Assenovgrad - Plovdiv O-M-A
Daguitstap naar Bachkovo, met eerst het indruk-
wekkende Bachkovoklooster, een van de oudste 
van het land. Daarna naar de Byzantijnse burcht 
in Assenovgrad.

DAG 7: Plovdiv - Kazanlak O-M-A
Naar de wereldberoemde Rozenvallei. In de vallei 
van de Thracische koningen bezoekt u de graftombe 
van Kazanlak (Unesco-werelderfgoed) en het his-
torische museum met Thracisch goud. 

DAG 8: Kazanlak - Veliko Tarnovo O-M-A
Via de Shipkapas naar het 12de-eeuwse dorpje 
Tryavna en het openluchtmuseum van Etara, waar 
u ziet hoe de lokale ambachtslui met waterkracht 
hun machines aandreven.

DAG 9: Veliko Tarnovo - Varna O-M-A
Bezoek aan de prachtig gelegen voormalige hoofdstad 
Veliko Tarnovo. Naar Varna met onderweg het dorpje 
Arbanassi, een waar openluchtmuseum (Unesco-
werelderfgoed), en het monument van de Ruiter 
van Madara. Kort bezoek aan Varna en de collectie 
Thracisch goud van het Archeologisch Museum.

DAG 10: Nessebar - Sofia O-M-A
Excursie naar het unieke stadje Nessebar, met wel 
veertig middeleeuwse kerkjes. Stadsbezoek met o.a. 
de Sint-Stefankerk, de Johannes-de-Doperkerk, 
Sveti Ivan Neosveteni en het Archeologisch Mu-
seum. Terug naar Sofia.

DAG 11: Sofia - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel.

Met Maja Panajotova naar

BULGARIJE
PR ACHTI GE KLO OSTERS EN H ISTO RISCH E S ITES I N EEN O N GEREPTE N ATUU R

R E ISDATA
 è  15 mei 2017
 ç  25 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.845
toeslag 1-persoonskamer: € 205 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen in kwaliteitsvolle 
hotels in volpension vanaf de 
lunch op dag 1 t.e.m. het ontbijt 
op dag 11 (lunches en diners in 
lokale restaurants of hotels)

 +  Vluchten Brussel-Sofia h/t met 
Bulgaria Air, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MAJA PANAJOTOVA is Bulgaarse. Ze 
studeerde slavistiek in Sofia en Gent. 
Ze doceerde Russisch en Bulgaars aan 
de KU Leuven en de UGent en publi-
ceert poëzie in het Nederlands en het 
Bulgaars. Ze kent Bulgarije als geen 
ander. Haar belangstelling gaat uit naar 
geschiedenis, kunst en cultuur. 
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 Tournee: De Belg en zijn wijn - diverse locaties

 µ  Inleidende proeverij en uiteenzetting over 
de streek door de reisbegeleiders-experts
 µ  Bezoeken en degustaties bij enkele topwijn-
domeinen in Piëmonte 
 µ  Perfecte mix van cultuur en gastronomie
 µ  Wijnen inbegrepen bij alle maaltijden

DAG 1: Brussel - Milaan - Desana - Pollenzo M-A
Vlucht naar Milaan. Naar de rijstboerderij Tenuta 
Castello in Desana. Op meer dan 250 ha teelt 
men er al eeuwenlang rijst van topkwaliteit om 
de overheerlijke Italiaanse risotto te bereiden die 
u tijdens de lunch uiteraard ook kunt proeven. 
Door naar Pollenzo nabij Bra, het centrum van de 
slowfoodcultuur. Bezoek aan de Universiteit van 
de Gastronomie. ‘s Avonds inleidende proeverij 
en uiteenzetting over de streek door Gido Van 
Imschoot en Ronny Debaere.

DAG 2: Novello - Barolo - Diano d’Alba - Pol-
lenzo O-M-A
Het stadje Barolo, omringd door met wijngaarden 
beklede heuvels, is de thuishaven van een van de 
beste rode wijnen van Italië. Bezoek aan het domein 
van wijnbouwer Domenico Clerico in het hartje 
van de streek. Men produceert er jaarlijks meer dan 
110000 flessen kwaliteitswijn. Na de middag naar 
het innovatieve wijnmuseum in Barolo, waar u in 
de wereld van de wijn duikt. Bij Jan De Bruyne en 
zijn Italiaanse vrouw Paola geniet u van de wijnen 
van Le Cecche.

DAG 3: Turijn - Pollenzo O-M-A
Dagbezoek aan Turijn, de eerste hoofdstad van 
het koninkrijk Italië met zijn prachtige paleizen 
en kerken, imposante pleinen en overdekte ga-

lerijen. U begint de dag met een bezoek aan het 
koninklijke Venaria Reale aan de rand van de stad, 
gevolgd door een uitgebreide stadswandeling. U 
eindigt in stijl in Eataly, Italiës grootste voedsel- 
en wijnmarkt.

DAG 4: Morozzo - Serralunga d’Alba - Pollenzo 
O-M-A
‘s Morgens naar kaasmakerij La Bottera, waar u 
proeft van enkele ambachtelijke kaasspecialiteiten. 
Na een lunch in Morozzo door naar Serralunga 
d’Alba. Op wijndomein Massolino bewerkt men al 
vier generaties lang de wijnranken tegen de heu-
vels van het pittoreske dorpje. Wandeling in de 
wijngaard en proeverij van hun heerlijke wijnen.

DAG 5: Alba - Neive - Pollenzo O-M-A
Naar de Romeinse stad Alba, bekend om haar witte 
truffels. U maakt een wandeling door de stad, be-
wondert onder andere de San Lorenzokathedraal en 
kijkt even binnen in een van de pittoreske winkeltjes 
waar men het witte goud verkoopt. In de namiddag 
volgt een rondleiding op wijndomein Rivetti in 
Neive, waar Massimo en zijn zonen al jaren top-
wijnen produceren. ‘s Avonds gastronomisch diner 
vergezeld van bijpassende wijnen uit de streek.

DAG 6: Canale - Milaan - Brussel O-M 
Bezoek aan het pittoreske dorpje Canale in het hart 
van de Roerostreek. Na de laatste lunch transfer naar 
Milaan voor de terugvlucht naar Brussel.

Met Gido Van Imschoot & Ronny Debaere naar

PIËMONTE
W I J N ,  C U LT U U R  E N  G A S T R O N O M I E

R E ISDATA
 è  18 april 2017
 ç  23 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.195
toeslag 1-persoonskamer: € 300 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Degustaties en exclusieve 

bezoeken aan wijnhuizen

 +  Alle toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en uiteenzettin-
gen door Gido Van Imschoot en 
Ronny Debaere

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf op basis van kamer en 
ontbijt in een kwaliteitsvol vier-
sterrenhotel in Pollenzo

 +  6 middagmalen en 5 avond-
malen in het hotel of lokale 
restaurants (incl. wijnen)

 +  Vluchten Brussel-Milaan h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

GIDO VAN IMSCHOOT was ver-
antwoordelijke wijnen aan de Hotel-
school Spermalie en voorzitter van de 
Vereniging Vlaamse Sommeliers. Hij 
schrijft artikels over wijn en is ook de 
auteur van verschillende boeken over 
wijn, waaronder Piëmonte naar ieders 
smaak. Hij bezoekt deze prachtige re-
gio regelmatig.

RONNY DEBAERE won in 2002 de 
wedstrijd World Wine Taster of the 
Year. Sinds 1990 verblijft hij jaarlijks 
in de wijngaarden in Meursault; hij is 
een van de bevoorrechte kenners van 
Bourgognewijnen, maar heeft ook een 
passie voor Piemonte. Hij is bestuurslid 
van de Vereniging Vlaamse Sommeliers 
en doceert o.a. aan de wijnacademie 
Panta Rhei in Roeselare. 
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 Cursus: De Etrusken. De 
grote voorgangers van de 
Romeinen. Door Koen Wylin. 
Brecht, di. 29 nov. en 6 dec. 
van 14 tot 16.30 uur

 µ  De mysterieuze Etruskische cultuur in Cerve-
teri en Tarquinia
 µ  De immense Villa Adriana in Tivoli
 µ  Ostia Antica, de evenknie van Pompeii
 µ  Prachtige historische abdijen in Montecassino 
en Subiaco

DAG 1: Brussel - Rome - Fiuggi A
Vlucht naar Rome. Op het programma staan al 
enkele bezoeken in de streek van de Castelli Romani 
met het pauselijke buitenverblijf in Castelgandolfo.

DAG 2: Fossanova - Ninfa - Anagni - Fiuggi O-A
In Fossanova bezoekt u de vroeggotische cisterci-
enzerabdij waar Thomas van Aquino in 1274 stierf. 
Vervolgens stopt u bij Ninfa, een verlaten middel-
eeuws dorp, omgetoverd tot een weelderig park. 
In de late namiddag naar het stadje Anagni, met 
bezoek aan het historisch centrum en de prachtige 
fresco’s in de crypte van de kathedraal.

DAG 3: Tivoli - Fiuggi O-A
Het stadje Tivoli met twee beroemde villa's. Keizer 
Hadrianus bouwde de Villa Adriana op het hoog-
tepunt van de macht van het Romeinse rijk. Het 
werd een van de grootste complexen van de klas-
sieke oudheid. De Villa d'Este is geconstrueerd in 
de 16de eeuw. Vooral de tuinen en fonteinen doen 
naar adem snakken.

DAG 4: Trisulti - Montecassino - Fiuggi O-A
De Certosa, het kartuizerklooster van Trisulti. 
Daarna de hoofdabdij van de benedictijnen, schit-
terend gelegen op de top van de Montecassino. 
Prachtige gebouwen, volledig gerestaureerd na de 
bombardementen van 1944.

DAG 5: Subiaco - Viterbo O-A
Naar Subiaco, verblijfplaats van de heilige Benedic-
tus voor hij naar Montecassino trok. U bezoekt het 
monastero di San Benedetto en het monastero van 
Santa Scolastica, opgedragen aan zijn tweelingzus. 
Doortocht naar Viterbo. Wandeling in de stad waar 
de pausen zich enkele eeuwen schuilhielden toen 
het in Rome te gevaarlijk was.

DAG 6: Tuscania - Bagnaia - Caprarola - Viterbo 
O-A
Naar Tuscania, een stemmig stadje met twee ro-
maanse kerken. Vervolgens de tuinen en de fon-
teinen van de Villa Lante in Bagnaia. In de late 
namiddag verkenning van het prachtige renais-
sancepaleis van de familie Farnese in Caprarola.

DAG 7: Cerveteri - Tarquinia - Viterbo O-A
Een dag bij de Etrusken. ’s Morgens Cerveteri, 
ooit een van de belangrijkste Etruskische steden. 
Bezoek aan de necropool, La Banditaccia, met tal-
loze ondergrondse grafkamers. Daarna door naar 
Tarquinia, misschien wel de spectaculairste plaats. 
U ontdekt er zowel de prachtige necropool als het 
museum met een rijke verzameling kunstwerken, 
waaronder de unieke gevleugelde paarden.

DAG 8: Ostia Antica - Rome - Brussel O
Uitgebreid bezoek aan Ostia Antica, de grote ar-
cheologische site, waar aan de monding van de 
Tiber ooit de haven van Rome lag. Een knappe 
afsluiter van een boeiende tocht! Terug naar Brussel.

Met Marc Laenen naar

LAZIO
D E  O N G E LO O F L I J K E  R I J K D O M  V A N  D E  S T R E E K  R O N D  R O M E

R E ISDATA
 è  11 mei 2017
 ç  18 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.840
toeslag 1-persoonskamer: € 190 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen in halfpension 
(ontbijt en avondmaal) in kwali-
teitsvolle viersterrenhotels

 +  Vluchten Brussel-Rome h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MARC LAENEN, classicus en archeo-
loog, was o.m. algemeen directeur 
van het International Centre for Study 
of the Preservation & Restoration of 
Cultural Property in Rome. Hij woonde 
er meer dan acht jaar.
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LAZIO, DE CULTURELE BIOGRAFIE  
VAN EEN REGIO 

Iedereen kent Rome, maar weinigen kennen Lazio, 
de regio rond Rome en een van de boeiendste en 
minst bekende cultuurlandschappen ter wereld. 
De ontwikkeling van gedachten, waarden en hun 
invulling door keizers, pausen, bisschoppen, her-
togen en gewone mensen hebben er vormgegeven 
aan hun leefomgeving. Een aandachtige reiziger 
herkent de sporen van die evoluerende waarden 
laagsgewijs en in hun geheel in het landschap. Ze 
geven Lazio een eigen karakter en persoonlijkheid, 
die teruggaat tot de vroegste geschiedenis.

Tijdens de reis wordt de evolutie van de regio als een 
soort biografie van het cultuurlandschap toegelicht. 
Aan de hand van de meest markante realisaties 
wordt de betekenis van het landschap in zijn histo-
rische en ruimtelijke context verduidelijkt. Enkele 
van de geplande bezoeken komen tijdens geen 
enkele andere reis in de regio voor. Bovendien krijgt 
u de kans om - uiterst uitzonderlijk - het mooiste 
Etruskisch graf, in Tarquinia, te bezichtigen.

U ontdekt hoe de Etrusken in Cervetri en Tar-
quinia en de Romeinen in Ostia anders dachten 
over godsdienst en het hiernamaals en hoe ze hun 
ideeën in tempels, kerken en muurschilderingen 
tot uiting brachten. U leert hoe de inwoners in de 
middeleeuwen heel anders dachten over leven en 
dood, zoals blijkt uit de crypte van Anagni (de 
Sixtijnse kapel uit de 12de eeuw) of de kloosters van 
Fossanova (Fontenay zonder de Franse revolutie) 
en vooral Subiaco en Trisulti. Maar ook hoe antieke 
tradities tot in de 12de eeuw blijven bestaan, zoals 
in Tuscania. 

U bezoekt Ostia, een Romeinse stad uit de 2de eeuw 
na Christus, het middeleeuwse Viterbo en Caprarola 
en de antieke en renaissancepaleizen en tuinen 
in Tivoli, Bagnaia en Caprarola. Die belichamen 
een heel andere levensvisie, maar bevatten heel 
wat referenties naar de oudheid als inspiratiebron 
voor het maatschappelijk debat. Buitenbeentjes op 
het reisprogramma zijn het bezoek aan het pause-
lijk paleis en de tuin in Castel Gandolfo en aan de 
prachtige tuin van Ninfa uit de vroege 20ste eeuw.

Naast het cultureel erfgoed staat er ook niet te ver-
smaden culinair erfgoed op het programma. Dat 
krijgt u voorgeschoteld op onvergetelijke plekken, 
van tunnels uit de 7de eeuw voor Christus tot kleine 
familierestaurants waar u tot de absolute minder-
heid buitenlanders hoort. ©
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 µ  Castel del Monte, het achthoekige kasteel 
bovenop een heuvel 
 µ  De charmante havenstad Trani en de histo-
rische stad Bari
 µ  Genieten van de lokale keuken

DAG 1: Brussel - Milaan - Brindisi - Lecce A
Middagvlucht naar Brindisi met overstap in Mi-
laan. Naar het hotel in Lecce. Eerste verkennende 
wandeling.

DAG 2: Otranto - Gallipoli - Lecce O-A
Bezoek aan de kathedraal van Otranto. De 11de-
eeuwse vloermozaïek is de grootste van Apulië. U 
bezichtigt ook het kleine Byzantijnse San Pietro-
kerkje achter de kathedraal. Verder naar het mooie 
stadje Gallipoli met zijn versterkte muren, castello 
en tal van andere trekpleisters. 

DAG 3: Lecce - Galatina - Lecce O-A
Wandeling door Lecce, de prachtige barokke stad 
vol witte kerken, met onder andere tussenstops aan 
het plein voor de dom, het Romeinse amfitheater 
en de schitterende Santa Croce. Nabij Lecce geniet 
u van een wijnproeverij. U sluit de dag in schoon-
heid af in Galatina, waar de kerk van Santa Maria 
d’Alessandria en haar indrukwekkende fresco’s uit 
de 14de en 15de eeuw een diepe indruk maken.

DAG 4: Alberobello - Ostuni - Selva di Fasano O-A
Naar Alberobello, wereldvermaard voor de trulli-
architectuur (Unesco-werelderfgoed). U komt hier 
meer te weten over deze eigenaardige bouwwer-
ken. In de namiddag verkent u het pittoreske witte 
stadje Ostuni.

DAG 5: Bari - Selva di Fasano O-A
Bari is een universiteits- en havenstad. Bezoek 
aan het oude, ommuurde gedeelte en wandeling 
langs talrijke pleinen en kerken, zoals de basiliek 
van Sint-Nicolaas. Ook het middeleeuwse castello 
staat op het programma. Op de terugweg verpoost 
u in een lokale olijfboomgaard.

DAG 6: Matera - Taranto - Selva di Fasano O-A
Naar Matera, waar u de Strada panoramica dei 
Sassi bezoekt. Verkenning van een aantal grot-
kerken: o.m. Santa Maria di Idris en Santa Lucia 
alle Malve, beide gedecoreerd met prachtige 13de-
eeuwse fresco’s. Nadien de Apulisch-romaanse 
dom (13de eeuw) op de Piazza del Duomo. Na de 
middag naar de havenstad Taranto, oorspronke-
lijk een Spartaanse kolonie, met onder andere het 
archeologisch museum. 

DAG 7: Trani - Bitonto - Selva di Fasano O-A
In de voormiddag ontdekking van Trani met o.a. 
het castello en de indrukwekkende San Nicola Pel-
legrino. Bezoek aan Bitonto met zijn schitterende 
Apulisch-romaanse kathedraal en boeiende op-
gravingen.

DAG 8: Ruvo di Puglia - Castel del Monte - 
Selva di Fasano O-A
Ten westen van Bari ligt het pittoreske stadje Ruvo 
di Puglia, waar u de kathedraal en het archeologisch 
museum kunt bewonderen. Stop aan Castel del 
Monte, de uniek gelegen burcht van Federico II.

DAG 9: Bari - Milaan - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel met overstap in Milaan.

Met Anne Desplenter naar

APULIË
V E R R A S S E N D E  C U LT U U R  E N  L A N D S C H A P P E N  I N  D E  H A K  V A N  I TA L I Ë

R E ISDATA
 è  2 juni 2017
 ç  10 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.950
toeslag 1-persoonskamer: € 275 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  8 avondmalen in lokale restau-
rants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Brindisi en Bari-
Brussel met Alitalia telkens via 
Milaan, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

ANNE DESPLENTER  studeerde 
o.a. geschiedenis van de oudheid en 
archeologie aan de KU Leuven. Ze gaf 
meer dan dertig jaar esthetica in het 
secundair onderwijs en was als gids 
verbonden aan de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten (KMSK) in Brussel. 
Ze spreekt vlot Italiaans en reist ieder 
jaar meerdere keren naar Italië.
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 Cursus: Kleurrijk Sicilië. Knooppunt in het Middel-
landse Zeegebied. Door Marc Permeke. Hoogstra-
ten, do. 6, 13, 20 okt. van 14 tot 16.30 uur

 µ  Bezoek aan de belangrijkste cultuurhistori-
sche plaatsen
 µ  Uitgebreid bezoek aan Palermo
 µ  Enkele typische maaltijden in lokale restau-
rants en agriturismi 

DAG 1: Brussel - Catania - Syracuse A
Vlucht naar Catania. Transfer naar Syracuse. In de 
hoteltuin leidt Carlos Steel uw reis in met de lezing 
Plato en Syracusa: filosofie en politiek.

DAG 2: Syracuse O-A
De archeologische site van Syracuse met het Dio-
nysiustheater en het museum. Daarna het eiland 
Ortygia, de oude stadskern van Syracuse, met de 
grootse kathedraal en het Castello Maniace.

DAG 3: Etna - Taormina - Syracuse O-A
In de ochtend beklimt u de Etna (indien het weer 
het toelaat). Na de middag reist u door een spec-
taculair landschap naar Taormina. Bezoek aan het 
Teatro Greco, met een panoramisch zicht op de 
Etna en de kustlijn.

DAG 4: Ragusa - Noto - Syracuse O-M-A
Op verkenningstocht naar de Siciliaanse barok in 
het zuidoosten van het eiland. In de voormiddag 
doet u Ragusa aan. Na de middag maakt u een 
wandeling in het stadje Noto, langs de typische 
gebouwen uit kalksteen. 

DAG 5: Piazza Armerina - Agrigento O-M-A
Op weg door een prachtig berglandschap stopt u bij 
Piazza Armerina. Verkenning van de Villa Romana 

del Casale met haar schitterende vloermozaïeken. 
Naar Agrigento met bezoek aan de Valle dei Templi, 
het mooiste tempelcomplex buiten Griekenland.

DAG 6: Selinunte - Segesta - Palermo O-M-A
Op weg naar Palermo houdt u halt in Selinunte, 
imposant gelegen op terrassen boven de zee. Naar 
Segesta, met zijn indrukwekkende Dorische tempel 
midden in een adembenemend landschap.

DAG 7: Monreale - Cefalù - Palermo O-A
In de voormiddag bewondert u de grandioze By-
zantijns-Normandische kathedraal in Monreale, 
met haar unieke mozaïeken. Na de middag naar 
Cefalù, het pittoresk gelegen middeleeuwse vis-
sersstadje waar de romaanse kathedraal beslist uw 
aandacht zal trekken. 

DAG 8: Palermo O-M-A
Dagbezoek aan Palermo. U trekt het historisch 
centrum in en wandelt door een labyrint van straten 
en pleinen. Onder andere de kathedraal, enkele 
Byzantijns-Normandische kerken met Arabische 
invloed zoals La Martorana en enkele meesterwer-
ken van de barokkunst komen aan bod.

DAG 9: Palermo - Brussel O
Bezoek aan de Cappella Palatina met haar moza-
ieken, een juweeltje in het Palazzo dei Normanni. 
In de namiddag terugvlucht.

Met Carlos Steel naar

SICILIË
E E N  C U LT U U R H I S TO R I S C H E  R E I S  M I D D E N  I N  P R A C H T I G E  N AT U U R

R E ISDATA
 è  2 mei 2017
 ç  10 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.445
toeslag 1-persoonskamer: € 195 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen in halfpension 
(ontbijt en avondmaal) in goede 
viersterrenhotels

 +  4 middagmalen in lokale agritu-
rismi of restaurants

 +  Vluchten Brussel-Catania en 
Palermo-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

CARLOS STEEL doceerde gedurende 
meer dan dertig jaar antieke en middel-
eeuwse filosofie aan het Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte van de KU Leuven 
en wordt ook internationaal sterk ge-
waardeerd als specialist over de filosofie 
van Plato. Naast filosoof is hij ook wat 
italofiel, en bijzonder vertrouwd met de 
cultuurgeschiedenis van Sicilië.
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 Cursus: Kleurrijk Sicilië. 
Knooppunt in het Middel-
landse Zeegebied. Door 
Marc Permeke. Hoogstra-
ten, do. 6, 13, 20 okt. van 
14 tot 16.30 uur

 µ Uitgebreid bezoek aan de archeologische 
site van Pompeii 
 µ  Sicilië met Taormina en de Etna
 µ  Calabrië en zijn pittoreske dorpjes
 µ  De spectaculaire Amalfitaanse kust en het 
idyllische eiland Capri

DAG 1: Brussel - Napels A
Vlucht naar Napels. Avondmaal aan boord.

DAG 2: Pompeii - Napels O-M-A
Bezoek aan Pompeii (Unesco-werelderfgoed), de 
stad die in 79 van de kaart werd geveegd door een 
uitbarsting van de Vesuvius. U zal versteld staan 
van de goed bewaarde overblijfselen, zoals het 
stratenplan, de theaters, woon- en werkhuizen, 
het forum, het aquaduct en de thermen. Rondrit 
in Napels langs o.a. Piazza Municipio en Castel 
Nuovo. Daarna verkent u te voet het middeleeuwse 
stadscentrum en bezichtigt u het Palazzo Reale, 
Teatro San Carlo, Galleria Umberto I en de Cap-
pella Sansevero. Afvaart naar Sicilië.

DAG 3: Tindari - Milazzo (Sicilië) O-M-A
Naar Tindari met het Sanctuario della Madonna 
Nera en zijn antieke theater, bekend om zijn gla-
diatorengevechten. Afvaart naar Milazzo. Lezing 
aan boord door de reisbegeleider.

DAG 4: Etna - Taormina (Sicilië) O-M-A
Bij gunstig weer beklimt u de Etna, de grootste 
actieve vulkaan in Europa, en kan u van het verge-
zicht op de Golf van Catania genieten. In Taormina 
bewondert u de kathedraal van San Nicolò, het 
Palazzo Corvaia en het beroemde Griekse theater.

DAG 5: Calabrië O-M-A
Via de straat van Messina naar Tropea, de parel van 
Calabrië. Dit stadje is gelegen op een uitstekende 
rots en wordt omgeven met kliffen die uitkijken 
over zee. Degustatie van streekproducten. Daarna 
naar Pizzo, een pittoresk vissersdorpje. 's Avonds 
vaart u naar Salerno en geeft de reisbegeleider een 
laatste lezing aan boord.

DAG 6: de Amalfitaanse kust O-M-A
In de voormiddag bewondert u de wereldvermaarde 
Amalfitaanse kust (Unesco-werelderfgoed) met 
prachtige panorama’s en schilderachtige plaatsjes 
als Positano, Praiano en Ravello. In Sorrento houdt 
u halt bij het 15de-eeuwse Sedile Dominova, de 
barokke kerk van San Francisco en zijn aanpalende 
kloostergang, en ten slotte de Villa Comunale. Gala-
avond aan boord.

DAG 7: Capri en Anacapri O-M-A
Daguitstap naar Capri en Anacapri, een juweeltje 
met bijzondere flora en schitterende vergezichten. 
Bezoek aan de Villa San Michele (Anacapri) en aan 
het stadje Capri. 

DAG 8: Napels - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel. 

VA A R SC H E M A
Verschillende aspecten (zoals getijden, het weer …) kunnen 

het vaarschema in de war sturen, waardoor wijzigingen in het 

programma noodzakelijk zijn. Enkele transfers en bezoeken 

per autocar behoren op dat moment tot de mogelijkheden. 

Uiteraard stellen wij alles in het werk om het oorspronkelijke 

programma zo comfortabel mogelijk uit te voeren.

Met Marc Permeke op 

CRUISE LANGS ZUID-ITALIË
N A P E L S ,  S I C I L I Ë ,  C A L A B R I Ë  E N  D E  A M A L F I TA A N S E  K U S T

R E ISDATA
 è  31 maart 2017
 ç  7 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.kajuit benedendek: € 2.995
2-p.kajuit hoofddek: € 3.295
2-p.kajuit middendek: € 3.395
2-p.kajuit bovendek: € 3.525
toeslag 1-p.kajuit: € 685
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies 
tijdens de cruise

 +  Reisbegeleiding en lezingen aan 
boord door Marc Permeke

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel

 +  Cruise in het gekozen kajuittype 
in volpension vanaf diner op dag 
1 t.e.m. ontbijt op dag 8 (incl. 
welkomstcocktail en gala-avond)

 +  Dranken tijdens de maaltijden 
aan boord (wijn, water, bier, 
fruitsap, 1 koffie)

 +  Vluchten Brussel-Napels h/t met 
chartervlucht, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

MARC PERMEKE heeft tot 2012 aan 
de opleiding Management Toerisme 
van de NHTV Internationale Hoge-
school Breda o.m. cultuurtoerisme, 
kunstgeschiedenis en reisbegeleiding 
gedoceerd. Door een jarenlang verblijf 
in Rome en Sicilië en vele rondreizen is 
zijn liefde voor Italië onvoorwaardelijk. 
Hij geeft momenteel cultuurhistorische 
lezingen en cursussen over Rome, Si-
cilië, Firenze en Venetië.
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 µ  Kennismaking met Pamplona, Vitoria en San 
Sebastián
 µ  Onbekende parels in Loyola, San Miguel de 
Aralar en Leyre
 µ  Wijndegustatie in Rioja Alavesa
 µ  Uitgebreid bezoek aan Bilbao met het legen-
darische Guggenheimmuseum

DAG 1: Brussel - Bilbao - Guernica - San 
Sebastián A
Middagvlucht naar Bilbao. Op weg naar San Se-
bastián kort bezoek aan Guernica. De dramati-
sche bombardementen in 1937 werden vereeuwigd 
door Pablo Picasso en maakten van de stad het 
symbool van de Baskische vrijheden. Via Loyola, 
geboorteplaats van Sint-Ignatius en centrum van 
de jezuïetenorde, naar San Sebastián.

DAG 2: San Sebastián - San Miguel de Aralar - 
Pamplona - Olite O-A
Op ontdekkingstocht door San Sebastián. In het 
historisch centrum ziet u o.a. het paleis Miramar, de 
Plaza de la Constitución en het San Telmoklooster, 
maar ook het modernere stadsgedeelte passeert 
de revue. Na de vrije lunch over Tolosa naar San 
Miguel de Aralar waar u de prachtige romaanse 
cryptekerk bezoekt. In Pamplona, hoofdstad van 
Navarra, bezoekt u het oude en het nieuwe stads-
centrum met o.m. de bekende universiteitengordel.

DAG 3: Olite - Sangüesa - Leyre - Olite O-A
De reisbegeleider laat u enkele kleinere maar 
interessante plaatsen zien. In Sangüesa is er de 
Santa Maria la Real met haar prachtige portaal. 
San Salvador de Leyre staat dan weer bekend om 
een romaanse crypte en een nog steeds actieve 
benedictijnenabdij. Na een buitenbezoek aan het 

schilderachtige dorp Ujué en aan de bijzondere 
begrafeniskapel in Eunate terugkeer naar Olite.

DAG 4: Olite - Estella - Laguardia O-A
Via Puente la Reina naar Estella. Kort bezoek aan de 
oude hoofdstad van het koninkrijk Navarra. Verder 
naar Laguardia in Rioja Alavesa (het zuidelijkste 
deel van Baskenland). De naam laat al vermoeden 
dat ook hier uitstekende wijn wordt verbouwd. 
Stadsbezoek en wijndegustatie. Grote architecten 
zoals Gehry, Hadid of Calatrava tekenden voor 
heel wat plaatselijke bodega’s een nieuw optrekje.

DAG 5: Laguardia - Vitoria - Bilbao O-A
Naar Vitoria, administratieve hoofdstad van Bas-
kenland. Het middeleeuwse centrum van de stad 
staat sterk in contrast met enkele modernistische 
elementen. Architect Peña Ganchegui creëerde 
er samen met Eduardo Chillida de ultramoderne 
Plaza de los Fueros. Via het mariale heiligdom 
van Aránzazu naar Bilbao. Eerste kennismaking. 

DAG 6: Bilbao O-A
De grootste stad van Baskenland biedt een ruime 
diversiteit aan monumenten en musea. U aan-
schouwt er niet alleen de Santiagokathedraal in 
de oude stad, maar speurt ook naar de restanten 
van de 19de-eeuwse Baskische economie en de 
Vizcayabrug. Avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 7: Bilbao - Brussel O
Niemand is echt in Bilbao geweest zonder een 
bezoek aan het wereldberoemde Guggenheim-
museum! Het iconische gebouw van Frank Gehry 
staat symbool voor de heropleving van de stad. 
Terugvlucht.

Met Chris De Paepe naar

BASKENLAND & NAVARRA
G E S C H I E D E N I S  E N  M O D E R N I T E I T  I N  N O O R D - S PA N J E

R E ISDATA
 è  13 juni 2017
 ç  19 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995  
toeslag 1-persoonskamer: € 395  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Wijndegustatie in Rioja Alavesa

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 diner per hotel in de kwaliteits-
volle hotels Silken Amara Plaza**** 
in San Sebastián, de parador van 
Olite***, Villa de Laguardia**** en 
NH Villa de Bilbao****

 +  1 diner in een lokaal restaurant 
in Bilbao

 +  Vluchten Brussel-Madrid h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon 
hoogleraar van de KU Leuven. Zijn 
onderzoek gaat o.a. over Spaanse 
cultuurgeschiedenis, de Spaanse en 
Zuid-Amerikaanse poëzie van de 20ste 
eeuw, in het bijzonder over het werk 
van Federico García Lorca. Hij gaf cursus 
voor Davidsfonds Academie en bege-
leidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen naar Spanje.
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 µ  De rijk gevarieerde geschiedenis van Anda lusië 
met o.m. Málaga en Granada
 µ  De klassieke oudheid en Moorse cultuur in 
Córdoba en Ronda
 µ  Uitgebreid bezoek aan Sevilla
 µ  Te ontdekken pareltjes in Baeza en Ubeda

DAG 1: Brussel - Málaga A
Rechtstreeks naar Málaga. Rit door het historisch 
centrum van de stad. Korte wandeling naar de 
stadscitadel Alcazaba en bezoek aan het nieuwe 
Museo Pablo Picasso. Overnachting in Málaga.

DAG 2: Málaga - Antequera - Granada O-A
Bezoek aan Antequera met het oude stadscentrum 
en de dolmen van Menga en Viera. Dan naar Gra-
nada. Eerste verkenning met uw reisbegeleider.

DAG 3: Granada O-A
De hele voormiddag staat in het teken van het 
wereldberoemde Alhambra met inbegrip van het 
Generalife. In de namiddag bezoekt u de kathe-
draal met de Capilla Real, de Alcaiceríawijk en het 
Corral del Carbón. Voor het diner in een typisch 
restaurant, avondwandeling door de oude Moorse 
wijk Albaicín.

DAG 4: Granada - Ubeda - Baeza O-A
Rit naar Ubeda en bezoek met gids aan het histo-
risch centrum met o.m. de kerk van de H. Salvador. 
Naar Baeza en bezoek aan de oude binnenstad en 
de kathedraal. Avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 5: Baeza - Córdoba O-A
Naar Córdoba. Bij aankomst bewondert u de judería 
(joodse wijk en synagoge), het Moors-christelijke 
Alcázar en zijn tuinen, de boorden van de Gua-

dalquivir en de Ajerquíawijk. Diner en overnachting 
in de parador van Córdoba.

DAG 6: Córdoba - Carmona - Sevilla O-A
Bezoek aan de wereldberoemde Mezquita en ka-
thedraal. Nabij Córdoba de archeologische resten 
van het lustpaleis Medina Al-Zahara. Naar Car-
mona. Kort wandelbezoek aan deze karaktervolle 
historische stad met stadswallen, poorten, pleinen, 
kerken en kloosters. Doorrit naar Sevilla, hoofdstad 
van Andalusië.

DAG 7: Sevilla O-M
Panoramische rondrit. Na de lunch verkenning te 
voet van enkele merkwaardige plaatsen in de oude 
binnenstad. ’s Avonds een flamencovoorstelling.

DAG 8: Sevilla O-A
Een goed gevulde dag, met de kathedraal, het Al-
cázar en bijhorende tuinen, het Ayuntamiento, het 
Hospital de la Caridad, de Plaza de España, de Torre 
del Oro, de Maestranza en het Museo de Bellas 
Artes. Avondmaal in een uitstekend restaurant.

DAG 9: Sevilla - Ronda O-A
Langs de route van de Pueblos Blancos naar het 
natuurpark van de Sierra de Grazalema. Tegen de 
middag bent u in Ronda voor een wandelbezoek 
aan de twee stadsdelen Ciudad en Mercadillo. 

DAG 10: Ronda - Málaga - Brussel O
Transfer naar Málaga. Terugvlucht.

Met Chris De Paepe naar

ANDALUSIË
B E K E N D E  E N  T E  O N T D E K K E N  H O O G T E P U N T E N  V A N  Z U I D - S PA N J E

R E ISDATA
 è  9 mei 2017
 ç  18 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.695
toeslag 1-persoonskamer: € 595 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies

 +  Flamencovoorstelling in Sevilla

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels, 
waaronder de parador van 
Córdoba

 +  1 lunch en 4 diners in de hotels, 
4 diners in uitstekende lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Málaga h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon 
hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn 
onderzoek gaat o.a. over Spaanse 
cultuurgeschiedenis en de Spaanse en 
Zuid-Amerikaanse poëzie van de 20ste 
eeuw, in het bijzonder het werk van 
Federico García Lorca. Hij gaf cursussen 
voor Davidsfonds Academie en bege-
leidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen naar Spanje.
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 µ  Tocht langs de Camino del Cid
 µ  De Moorse cultuur in indrukwekkende steden 
en kleine dorpjes
 µ  Overnachting in enkele paradores

DAG 1: Brussel - Bilbao - Burgos A
Vlucht naar Bilbao. U reist door naar het hart van 
Oud-Castilië, stamland van Rodrigo Díaz. Zijn 
wieg stond in Vivar del Cid, in Burgos was hij in 
dienst van het koningshuis. Het dramatische conflict 
tussen Rodrigo en zijn suzerein, Alfonso VI, zou 
zijn verdere leven beïnvloeden. 

DAG 2: Burgos O-M-A
In 1081 wordt Rodrigo verbannen. Zijn jarenlange 
odyssee wordt bezongen in de Cantar de Mío Cid, 
het heldendicht dat de leidraad vormt van deze reis. 
De held bereidt zijn tocht voor in de abdij van San 
Pedro de Cardeña, waar Rodrigo zijn vrouw Chi-
mena en zijn kinderen achterlaat.

DAG 3: Burgos - El Burgo de Osma O-M-A
El Cid trekt via Covarrubias naar San Esteban de 
Gormaz aan de Duero, de toenmalige grens met Al 
Andalús, het Moorse Spanje. Hij zoekt onderdak in 
de ongekende parel El Burgo de Osma.

DAG 4: El Burgo de Osma - Sigüenza O-M-A
Alleen versterkte steden en burchten boden be-
scherming tegen de krijgstochten in het land ten 
zuiden van de Duero. De burcht van Gormaz, ge-
bouwd door de kaliefen van Córdoba, is een getuige 
van dit brutale verleden. Arendsnest Atienza was 
ooit omstreden, maar is nu een vredig en goed 
bewaard middeleeuws stadje. Sigüenza ligt pal op 
de waterscheiding tussen de oceaan en de Middel-
landse Zee, tussen de bekkens van Taag en Duero. 

DAG 5: Sigüenza - Saragossa O-M-A
In 1081 treedt de banneling in dienst van de Moorse 
koningen van Saragossa. Daar verwerft hij roem én 
de eretitel El Cid. Langs de Moorse stad Medinaceli 
en typische stadjes zoals Santa María de Huerta 
of Alhama de Aragón naar de frisse waterpartijen 
van de Río Piedra. Calatayud gaat prat op haar 
vele mudéjarmonumenten, maar was al voor de 
Romeinen een belangrijk knooppunt. 

DAG 6: Saragossa - Teruel O-M-A
In 1085 raakt de Spaanse reconquista in een stroom-
versnelling en als reactie overspoelen de Almo-
raviden vanuit Noord-Afrika Al-Andalus. El Cid 
profiteert van de chaos en maakt werk van een per-
soonlijk project, opererend vanuit het oninneembare 
Albarracín. Teruel is de koningin van de mudéjarstijl.

DAG 7: Teruel - Peñiscola O-M-A
El Cid heeft zijn zinnen gezet op het rijke Valencia. 
Vanuit zijn bastions in de bergen verovert hij de be-
langrijke verkeersaders. Rubielos de Mora, Cantavieja, 
Morella en het Tempeliersdorp Mirambel behoren 
tot de mooiste dorpen van Spanje. Peñiscola is het 
eindpunt van de tocht. 

DAG 8: Peñiscola - Valencia O-A 
Na vele beproevingen en peripetieën, met o.m. de 
verovering van het Romeinse Sagunto, bereikt de 
held zijn doel. Valencia wordt zijn deel, een enorm 
welvarende stad in een rijke en vruchtbare omge-
ving, Spaanse parel aan de Middellandse Zee. Het 
moderne Valencia is op unieke wijze hertekend 
door Santiago Calatrava en andere modernisten, 
maar heeft daarbij zijn charme kunnen behouden. 

DAG 9: Valencia - Brussel O

Met Bart Van Thielen naar

MIDDEN-SPANJE 
I N  H E T  S P O O R  V A N  E L  C I D  V A N  C A S T I L I Ë  TOT  D E  L E V A N T

R E ISDATA 
 è  3 juni 2017
 ç  11 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.  
2-persoonskamer: € 1.785
toeslag 1-persoonskamer: € 295
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en VVL 
Vereniging Vlaamse Leerkrachten.

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
avondmaal in goede viersterren-
hotels waaronder de paradores van 
Sigüenza en Teruel

 +  6 lunches in goede lokale 
restaurants

 +  Lijnvluchten Brussel-Bilbao en 
Valencia-Brussel, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

BART VAN THIELEN is romanist 
en was 25 jaar verbonden aan de KU 
Leuven als directeur van het Centrum 
voor Levende Talen (CLT). Hij is enerzijds 
gepassioneerd door de geschiedenis 
van pelgrimstochten en kruisvaarten, 
maar anderzijds ook door de rijke cul-
tuurgeschiedenis van Spanje. Hij is een 
ervaren en gewaardeerd reisbegeleider.

El Cid is nog steeds een van Spanjes groot-

ste helden, een voorbeeld van moed, 

onwrikbare trouw en doorzettingsver-

mogen. Legenden en literatuur maken 

van hem een epische held, kampioen 

van het christendom en van Castilië. Maar 

klopt dat beeld en was hij niet eerder 

een opportunist? Een succesvolle maar 

gewetenloze krijgsheer? De historische 

en legendarische Camino del Cid door-

kruist een prachtig deel van Spanje. Een 

veelzijdige tocht vol kunst en cultuur, 

geschiedenis, natuur, geologie en adem-

benemende landschappen.Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel.
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 Cursus: Wordt de wereld ons dorp? Tussen 
hoop en angst. Door Marc Eyskens. Hoei-
laart, di. 8, 15, 22, 29 nov. van 14 tot 16 uur

 µ  Uitzonderlijke tocht langs het Iberische 
schiereiland aan boord van een luxueus 
cruiseschip
 µ  De culturele hoogtepunten van Barce-
lona, Valencia en Lissabon
 µOp ontdekking in Ibiza, Alicante, Mála-
ga, Gibraltar en Cádiz

DAG 1: Brussel - Barcelona M-A
Rechtstreekse vlucht naar Barcelona. Lunch 
in het hotel. U krijgt uitgebreid de kans om 
de maritieme geschiedenis en de moderne 
architectuur van Gaudí in de stad te (her)
ontdekken. Denk aan de gotische kathedraal 
en de oude wijk errond, de Santa Caterina 
Market en de kerk van Santa Maria del Mar.

DAG 2: Barcelona O-M-A
Bezoek aan enkele cultuurhistorische hoogte-
punten, zoals Gaudí’s Sagrada Familia en zijn 
Casa Battlo. Ook het Hospital Sant Pau komt 
aan bod. Na de lunch in de haven scheept u 
in aan boord van het cruiseschip Oceania 
Nautica en vaart u naar Valencia.

DAG 3: Valencia O-M-A
Al wandelend verkent u het historisch cen-
trum van Valencia met de kathedraal, de go-
tische Lonja en de Mercado Central. Lunch 
aan boord van het schip. U kan daarna - als u 
dat wil - op tocht langs het modernisme van 
de Ciudad de las Artes y las Ciencias in de 
drooggelegde bedding van de Turia. 

DAG 4: Ibiza O-M-A
U legt aan in Ibiza en trekt ‘s morgens naar 
enkele pittoreske en rustige dorpjes in het 
hinterland zoals San Miguel, San Juan, Cala 
San Vicente en Santa Eulalia. Na de lunch 
aan boord wacht de boven- en benedenstad, 
waarvan het oudste gedeelte Unesco-wereld-
erfgoed is.

DAG 5: Alicante O-M-A
Uitgebreide verkenning van het historisch 
centrum van Alicante met de kathedraal en 

basiliek, de Esplanada d’Espanya en de oude 
wijk Santa Cruz. Vanop het Castillo de Santa 
Bárbara heeft u een prachtig uitzicht. Bezoek 
aan het interactieve archeologisch museum. 
Lunch aan boord en afvaart naar Málaga.

DAG 6: Málaga O-M-A
Málaga verwelkomt u met haar imposante 
stadscitadel Alcazaba, de resten van het Ro-
meinse theater en de elegante kathedraal. Wie 
dat wil, kan in de namiddag samen met de 
reisbegeleiders een bezoek brengen aan het 
geboortehuis van Picasso en zijn museum.

DAG 7: Gibraltar O-M-A
Het speciale statuut van de rots van Gibral-
tar blijft fascineren. U wandelt o.a. door het 
historisch centrum, de botanische tuinen en 
langs King’s Chapel en kijkt toe bij de wissel 
van de wacht aan het oude franciscanen-
klooster. Als u zin heeft, kan u samen met 
de reisbegeleiders in de namiddag de rots 
beklimmen. Het weidse panorama maakt de 
klim de moeite waard. 

DAG 8: Cádiz - Jerez de la Frontera - 
Cádiz O-M-A
U meert aan in Cádiz, thuishaven van Spaanse 
ontdekkingsreizigers en latere koloniale kon-

vooien. Rondrit binnen de omwalde oude 
stad, wandeling door de Pópulowijk en be-
zoek aan de kathedraal. Proeverij in een bo-
dega in Jerez de la Frontera en een lunch in 
een typisch Andalusisch restaurant. 

DAG 9: Lissabon O-M-A
Tegen de middag legt het schip aan in Lis-
sabon. Verkennende wandeling door het his-
torisch centrum: Baixa, de middeleeuwse 
Alfamawijk met de kathedraal, het panora-
mische Castelo de São Jorge ... Laatste nacht 
aan boord van het schip. 

DAG 10: Lissabon - Brussel O-M
Ontscheping na het ontbijt. Uiteraard mogen 
het monument voor Hendrik de Zeevaarder, 
de befaamde Torre de Belém en het klooster 
van Jerónimos niet ontbreken. Lunch in de 
botanische tuin met panoramisch zicht. Uw 
laatste stop is het beroemde kunstmuseum 
met zijn veelzijdige privécollectie, aangelegd 
door de Armeense oliemagnaat Gulbenkian. 
Daarna terugvlucht naar Brussel.

Met Mark Eyskens & Karel Peeters op 

CRUISE VAN BARCELONA
NAAR LISSABON

H E T  M O O I S T E  V A N  D E  I B E R I S C H E  K U S T L I J N

SPANJE

FRANKRIJK

Lissabon

Balearische Zee

Barcelona

PORTUGAL

MAROKKO
LIBIË

Valencia

Ibiza

Alicante

Málaga

Gibraltar 

Cádiz

Jerez de 
la Frontera 

Alborán Zee

Golf van Biskaje

100 km
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MARK EYSKENS doceerde economie 
aan de KU Leuven. Hij was lid van dertien 
opeenvolgende regeringen, de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Raad van 
Europa en is minister van Staat.

KAREL PEETERS studeerde rechten en 
kerkelijk recht aan de KU Leuven. Al tijdens 
zijn studententijd leidde hij groepsreizen. 
Zijn interesse ging daarbij vooral uit naar 
geschiedenis, kunst en cultuur.

R E ISDATA
 è  15 mei 2017
 ç  24 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.buitenkajuit cat. C2: € 5.895
2-p.buitenkajuit met balkon cat. B2: 
€ 6.775
2-p.buitenkajuit met balkon conciërge 
level cat. A3: € 6.995 
toeslag 2-p.kajuit voor singlegebruik: 
op aanvraag
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies voor, 
tijdens en na de cruise

 +  Reisbegeleiding door Mark Eyskens & 
Karel Peeters

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Alle fooien voor lokale gidsen, 
chauffeurs, bagagediensten en 
boordpersoneel 

 +  Verblijf in volpension in het gekozen 
kajuittype op het luxueuze cruise-
schip Oceania Nautica***** (incl. 
huiswijn bij de maaltijden)

 +  Overnachting met ontbijt en lunch in 
het uitstekende en centraal gelegen 
hotel H1898**** in Barcelona

 +  3 lunches en 1 diner in lokale restau-
rants volgens programma

 +  Lijnvluchten Brussel-Barcelona en 
Lissabon-Brussel, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Aanlegtaksen en havengelden

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Met een gloednieuw schip langs een erehaag 
van wijnstokken
 µ  De romantische en nostalgische Douro, ge-
tuige van de geheimen van de Portowijn 
 µ  Unesco-werelderfgoedsteden Porto en Sa-
lamanca
 µ  Sfeervolle historische steden Braga en Vila Real

DAG 1: Brussel - Porto A
Vlucht naar Porto. Inscheping, welkomstcocktail 
en avondmaal.

DAG 2: Porto O-M-A
Porto is een van de oudste Europese steden. U 
ziet er o.a. het Palácio da Bolsa en de Igreja de São 
Francisco. Porto staat ook synoniem voor de we-
reldberoemde portwijnen. Bezoek en proeverij in 
een van de meest vermaarde kelders. Na de lunch 
maakt u een rondrit langs het station São Bento, de 
kathedraal, het Casa de Música, de Torre dos Cléri-
gos en de boekhandel Lello. Fado-avond aan boord.

DAG 3: Braga - Régua O-M-A
Uitstap naar Braga, ook wel het Rome van Portugal 
genoemd dankzij haar vele kerken en belangrijke 
kathedraal. U gaat ook langs bij het heiligdom San-
tuário do Bom Jesus met zijn versierde barokke 
trappen. In de namiddag door de sluis van Car-
rapatello, de hoogste in Europa. 

DAG 4: Vila Real O-M-A
Naar Vila Real, een koninklijke stad vol verscheiden 
religieuze architectuur en statige patriciërshuizen. 
Bezoek aan het landgoed Solar de Mateus en de 
prachtige tuinen. Na de lunch vaart u doorheen 
de beroemdste wijngaarden van Porto, langs schit-
terende hellingen met wijnranken die trapsge-

wijs aangeplant zijn tot op een hoogte van 700 m. 
Flamenco-avond.

DAG 5: Salamanca O-M-A
Uitstap naar de universiteitsstad Salamanca (Unes-
co-werelderfgoed). Bezoek aan de immense dub-
belkathedraal, de schitterende gebouwen van de 
befaamde universiteit, gotische kerken, kloosters 
en een van de mooiste pleinen van Spanje: de Plaza 
Mayor.  

DAG 6: Barca d’Alva - Ferradosa - Pinhão O-M-A
De hele voormiddag vaart u weer richting Portu-
gal. Na de lunch uitstap in Ferradosa. U volgt de 
wijnroute en geniet van het mooie uitzicht. Een 
proeverij mag dan ook niet ontbreken! Ontdekking 
van het oude station van Pinhão met zijn prachtige 
azulejos. Gala-avond.

DAG 7: Pinhão - Lamego - Régua - Porto O-M-A
Vanuit Pinhão naar het bedevaartsoord Lamego. 
Het sanctuarium van Nossa Senhora dos Remédios 
torent met zijn indrukwekkende trappencomplex 
boven de stad uit. Wandeling langs de middeleeuwse 
overblijfselen en bezoek aan de kathedraal. In de 
namiddag vaart u terug naar Porto.

DAG 8: Porto - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel.

WATE R STA N D DOU RO
Door een te lage of te hoge waterstand moeten we het 

programma soms wijzigen. Hotelovernachtingen of transfers 

en bezoeken per autocar zijn op dat moment mogelijk. 

Uiteraard stellen wij alles in het werk om het oorspronkelijke 

programma zo comfortabel mogelijk uit te voeren.

Met Jan Goossens op

DOUROCRUISE
P O RT U G E S E  E N  S PA A N S E  C U LT U U R  E N  G E S C H I E D E N I S  L A N G S  D E  D O U R O

R E ISDATA
 è  28 april 2017 
 ç  5 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.kajuit middendek: € 2.665
2-p.kajuit bovendek: € 2.735
2-p.kajuit suite middendek (met 
privébalkon met ligzetel): € 2.870
2-p.kajuit suite bovendek (met 
privébalkon met ligzetel): € 2.965
toeslag 1-persoonskajuit: € 545
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies 
tijdens de cruise

 +  Reisbegeleiding, toelichtingen 
en lezingen aan boord door Jan 
Goossens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel 

 +  Cruise en verblijf aan boord in 
volpension vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op 
dag 8 (incl. welkomstcocktail, 
gala-avond, fado- en flamenco-
avond)

 +  Dranken tijdens de maaltijden 
aan boord (wijn, water, bier, 
fruitsap, 1 koffie)

 +  Vluchten Brussel-Porto h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar 

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

JAN GOOSSENS is historicus en 
specialiseerde zich in de culturele en 
religieuze geschiedenis van de centrale 
middeleeuwen. Hij is em. hoogleraar 
van de KU Leuven waar hij doceerde 
en onderzoek verrichtte naar de ge-
schiedenis van middeleeuws Europa. 
Het Iberische schiereiland draagt zijn 
bijzondere belangstelling weg.
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 µ  Thessaloniki, de geboortegrond van Alexan-
der de Grote en Aristoteles
 µ  Voor de heren: een etmaal afzondering bij 
de monniken van de Athosberg (alternatief 
programma voor de dames)
 µ  Ongekende schatten in Dion, Neapolis en 
Kavala

DAG 1: Brussel - Thessaloniki A
Vlucht naar Thessaloniki via Wenen. Verkennende 
stadsrondrit.

DAG 2: Pella - Edessa - Vergina - Thessaloniki O-M-A
Naar Pella, dat vooral onder Philippos II en Alexan-
der de Grote tot bloei kwam. U maakt een korte 
wandeling op de archeologische site en bezoekt het 
nabijgelegen museum met zijn prachtige mozaïeken. 
Lunch aan de watervallen van Edessa. In Vergina kunt 
u de graftombes van de Macedonische koningen zien.

DAG 3: Dion - Thessaloniki O-M-A 
In Platamon bezoek aan het Byzantijnse kasteel. 
Middagmaal in het traditionele bergdorpje Palaios 
Panteleimonas. Aan de voet van de heilige berg 
Olympos ligt Dion, een stad gewijd aan oppergod 
Zeus. Uitgebreid bezoek aan de rijke archeologische 
site en het museum.

DAG 4: Arnea - Stagira - Ouranoupolis O-M-A
Op weg naar Ouranoupolis strekt u de benen in het 
charmante dorpje Arnea. Van Aristoteles’ Stagira 
met de archeologische site en het wetenschapspark 
reist u door naar Ouranoupolis.

DAG 5: De Berg Athos - Ouranoupolis O-M-A
De Berg Athos is een autonome monnikenrepubliek. 
Enkel de mannelijke deelnemers varen vandaag 

naar het Vatopediklooster. Als pelgrim wordt er 
van u verwacht dat u op een respectvolle manier 
deelneemt aan de godsdienstoefeningen en een 
etmaal lang het monnikenbestaan mee ervaart. Voor 
de vrouwelijke deelnemers is er een alternatief pro-
gramma, met een cruise langs de westkant van het 
schiereiland en een verkenning van Ouranoupolis.

DAG 6: Regio rond de Berg Athos - Ouranou-
polis O-M-A
Terwijl de mannen nog in het klooster vertoeven 
bezoeken de dames het ruïneuze Zygouklooster. U 
treft uw medereizigers weer bij de lunch. Nadien 
tocht naar het eiland Ammouliani.

DAG 7: Amphipolis - Philippi - Kavala O-M-A
Korte stop aan het kanaal van Xerxes. Amphipholis 
met de archeologische site en het museum.
In Philippi zou de apostel Paulus voor het eerst voet 
aan Griekse wal gezet hebben. U ziet er o.a. het 
forum, de basilica’s, het theater en de Via Egnatia.

DAG 8: Kavala - Thessaloniki O-M-A
Kavala oogt onmiskenbaar Osmaans. Vanaf het 
Byzantijnse fort heeft u een prachtig uitzicht. Verken-
ning van de oude binnenstad met geplaveide straatjes, 
de akropolis, fascinerende Ottomaanse gebouwen 
en imposante kerken. De Via Egnatia loodst u terug 
naar Thessaloniki. Stadsbezoek met o.a. aandacht 
voor de akropolis, de triomfboog van Galerius, de 
Rotundakerk en de Demetriuskathedraal.

DAG 9: Thessaloniki - Brussel O
Vandaag komt de topattractie van de stad aan bod: het 
rijke museum met de goudschatten uit o.m. Sindos 
en de vaas van Derveni. Vrije tijd tot de terugvlucht 
via Wenen naar Brussel.

Met Wim Vanhoorne naar

NOORD-GRIEKENLAND
H I S TO R I S C H E  S C H AT T E N  I N  M A C E D O N I Ë .  M E T  D E  AT H O S B E R G!

R E ISDATA
 è  13 mei 2017
 ç  21 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.980
toeslag 1-persoonskamer: € 270 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels (voor de heren een 
nacht in een eenvoudig klooster)

 +  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt 
op dag 9

 +  Vluchten Brussel-Thessaloniki h/t 
telkens via Wenen met Austrian 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

CO2logic, die de CO2-uitstoot 
van uw vlucht compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

WIM VANHOORNE was docent aan 
de Voorbereidende Divisie van de Ko-
ninklijke Militaire School (VDKMS). Meer 
als historicus dan als germanist leidt 
hij al sinds 2005 elk jaar één of meer 
Davidsfonds Cultuurreizen, uitsluitend 
naar landen en regio’s die ooit deel 
uitmaakten van het Osmaanse Rijk. 
Ook zijn vakanties brengt hij door in 
Turkije en op de Balkan, vnl. in Bulgarije, 
Macedonië en Noord-Griekenland. Zijn 
brede interesse reikt van de Grieken en 
Romeinen, over de verspreiding van 
het christendom en de islam tot het 
soms moeilijk samenleven van al die 
volkeren op hun multiculturele Balkan-
lappendeken.
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 µ  Delos, het antieke centrum van de Ege-
ische Zee
 µ  Kubuswitte architectuur in het zeero-
versnest Mykonos
 µ  Eilandhoppen met comfortabele, snelle 
lijnboten

DAG 1: Brussel - Mykonos A
Vlucht naar Mykonos. 

DAG 2: Mykonos - Delos - Mykonos O-A
Delos, het eiland van de godentweeling Apollo 
en Artemis is een van de belangrijkste archeo-
logische sites uit de oudheid. ’s Namiddags kunt 
u zich laten verrassen door de windmolens, 
Klein Venetië, de oude haven en de Panagia 
Parapotianikerk van de hoofdstad Mykonos.

DAG 3: Mykonos - Syros O-A
Rondrit over het eiland Mykonos. Het strand 
van Ornos met zijn kleine vissershaven, de 
baai van Agios Ioannis met het bekende dub-
bele kerkje: aan toppers geen gebrek! In Ano 
Mera staat het klooster van Panagia Tourliani 
op het programma. Met de ferry naar het 

ongerepte Syros. Ermoupolis, de hoofdstad 
van het eiland, is het echte centrum van de 
Cycladen. 

DAG 4: Syros O-A
Verkenning van het middeleeuwse stadje Ano 
Syros. Vervolgens bezoekt u Ermoupolis (tot 
op het einde van de 19de eeuw de belangrijk-
ste haven van Griekenland) met het stadhuis, 
het Miaouliplein en het Apollotheater. Op 
de twee heuvels boven de stad staat u oog 
in oog met de Grieks-orthodoxe kerk Agios 
Nikolaos en de katholieke Sint-Joriskerk. 
Rondrit over het eiland.

DAG 5: Syros - Paros O-A
Van Syros naar Paros (via Mykonos), bekend 
om zijn marmer en zijn wijnen. Bezoek aan 
de bijzondere Ekatontapylianikerk.

DAG 6: Paros O-A
Paros mag zich beroemen op prachtige zand-
stranden, bergen en mooie witte dorpjes. U 
bezoekt Parikia, een schilderachtig gelegen 
stadje aan een grote baai. Ook Lefkes en Na-
oussa, een gezellig vissersdorpje, zullen u 
beslist betoveren.

DAG 7: Paros - Antiparos - Paros O-A
Uitstap naar Antiparos met de ferry vanuit 
Pounta. Afdaling in de grotten en bezoek aan 
de middeleeuwse burcht.

DAG 8: Paros - Naxos O-A
Overtocht naar Naxos, het grootste en vrucht-
baarste eiland en een schatkamer van vond-
sten uit de oudheid. 

DAG 9: Naxos O-A
Stadsverkenning met o.m. de Portarapoort, 
het symbool bij uitstek van het eiland. Rond-
rit langs Alpenachtige bergmassieven, zil-
vergroene olijfvlakten en woeste, verlaten 
bergdorpen. Natuurwandeling naar Agios 
Georgios Diasoritis.

DAG 10: Naxos - Santorini O-A
Bezoek aan het archeologisch museum en de 
kathedraal. Met de boot vaart u de caldera 
van Santorini binnen, een unieke ervaring. 
Naar de hoogste berg van het eiland met het 
klooster van de profeet Elias. Nadien kan u 
heerlijk ontspannen met een glaasje typische 
vulkaanwijn in een bekend wijnhuis.

DAG 11: Santorini O-M-A
Bootexcursie naar de vulkanische eilanden 
Nea en Palea Kameni met hun geneeskrach-
tige warmwaterbronnen. Namiddag in het 
mondaine Oia.

DAG 12: Santorini O-A
Bezoek aan Acrotiri, het Pompeii van Grie-
kenland, en aan het prehistorisch museum. 
Nadien verkenning van de hoofdstad van dit 
vulkanisch eiland. 

DAG 13: Santorini - Brussel O
Terugvlucht.

Deze cultuurreis is geen cruise. U reist tussen de 

verschillende eilanden met comfortabele en snelle 

lijnboten, de overnachtingen zijn telkens in hotels aan 

land. Op de eilanden verkent u de hoofdsteden te 

voet. U wandelt dus wel regelmatig en een goede 

fysieke conditie is daarom aanbevolen.

Met Walter Van Strydonck langs

DE CYCLADEN
N AT U U R L I J K E  S C H O O N H E I D  I N  W I T  E N  B L A U W

10 km

Delos

Paros
Antiparos

Naxos

Santorini

Mykonos
Syros
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WALTER VAN STRYDONCK, historicus, 
was al vroeg gefascineerd door Hellas en 
maakte in 2014 zijn 100ste reis naar de 
wortels van onze beschaving. Zijn interesse 
gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden 
Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid 
door de 19de eeuw en het Griekenland van 
vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is 
daarbij een grote hulp.

R E ISDATA
 è  30 mei 2017
 ç  11 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.960
toeslag 1-persoonskamer: € 585 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels op basis van halfpension 
(ontbijt en avondmaal)

 +  1 lunch en 1 afscheidsmaal in een 
lokaal restaurant op Santorini

 +  Vluchten Brussel-Mykonos en Santori-
ni-Brussel telkens via Athene met 
Aegean Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers tussen de eilanden in com-
fortabele en moderne lijnboten 

 +  Transfers en beperkt vervoer op de 
eilanden in comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Naar de bakermat van de westerse cul-
tuur
 µ  De Akropolis, het Akropolismuseum en 
het Nationaal Archeologisch Museum 
in Athene
 µ  De klassieke steden Delphi, Mykene en 
Olympia
 µ  De gouden kunstschatten in Vergina en 
Pella

DAG 1: Brussel - Athene A
Vlucht naar Athene, de miljoenenhoofdstad 
van Griekenland.

DAG 2: Athene O-A
Wandeling op de Akropolis met o.m. het 
Parthenon, een blijvende herinnering aan de 
Gouden Eeuw. Dan naar de antieke Agora, 
het centrum van het dagelijkse leven in de 
oudheid. Bezoek aan het Nationaal Archeo-
logisch Museum.

DAG 3: Korinthe - Mykene - Epidaurus O-A 
Eerste stopplaats: het kanaal van Korinthe. U 
rijdt naar Oud-Korinthe, waarvoor de apostel 
Paulus zijn Hooglied van de Liefde schreef. 

Met dezelfde verbazing als Schliemann ont-
dekt u de Leeuwenpoort en de koninklijke 
graven van Mykene. Test zelf de unieke akoes-
tiek in het theater van Epidaurus!

DAG 4: Nauplion - Olympia O-A
Nauplion, de eerste hoofdstad van het onaf-
hankelijke Griekenland, is een van de mooiste 
stadjes van de Peloponnesos. Doorreis via 
Tripolis naar Olympia, waar bijna 3000 jaar 
geleden de oorspronkelijke spelen plaats-
vonden.

DAG 5: Olympia - Patras - Arta O-A
Het archeologisch museum met een van de 
toppers uit de Griekse beeldhouwkunst: de 
schitterende Hermes van Praxiteles. In het 
midden van de site staat de tempel van Zeus. 
Naar Patras voor de H. Andreaskerk. Via de 
langste tuibrug ter wereld bereikt u Arta.

DAG 6: Arta - Ioannina - Monodendri O-A
Naar de zilverstad van Griekenland: Ioannina. 
Boottocht op het Pamvotismeer en bezoek 
aan enkele kloosters op het Nissaki. Bezoek 
aan de moskee van Aslan Pasja, wandeling 
in het Frourion.

DAG 7: Monodendri - Konitsa - Kastoria 
O-A
Een bergrit in Epirus brengt u via de Zagoria-
dorpen en de Vikoskloof naar Konitsa voor 
een kort bezoek aan de imposante brug over 
de Aoösrivier. 

DAG 8: Kastoria - de Prespameren - 
Thessaloniki O-A
Een rit naar het meest afgelegen natuurpark op 
de grens met Albanië en Macedonië. Dan naar 
Thessaloniki en verkennende stadsrondrit.

DAG 9: Thessaloniki O-A
De topattractie van de stad: het rijke archeo-
logisch museum met de goudschatten uit 
o.m. Sindos en de vaas van Derveni. Stads-
wandeling.

DAG 10: Pella - Vergina - Thessaloniki O-A
Korte rit naar Pella, geboorteplaats van Filip-
pus II en Alexander de Grote. Bezoek aan de 
koningsgraven en de goudschatten van Ver-
gina. Proeverij in een Macedonisch wijnhuis.

DAG 11: Thessaloniki - Kalambaka O-A
Via de nieuwe autoweg Egnatia Odos naar 
het kloostercomplex Meteora, het grootste 
natuurwonder van de Balkan. Moeilijk toe-
gankelijk en zo een ideale plek voor kluize-
naars op zoek naar geestelijke verstilling. U 
maakt een rondrit en bezoekt twee kloosters.

DAG 12: Kalambaka - Delfi O-A
Spectaculaire bergrit naar Delfi, de navel 
van de wereld, aan de voet van het Parnas-
sosgebergte. Bezoek aan het museum, de 
archeologische site en Marmaria.

DAG 13: Delfi - Athene O-A
Het klooster van Osios Loukas en zijn fraaie 
mozaïeken, een knap voorbeeld van Byzan-
tijnse architectuur. Via Thiva naar Athene. 
Bezoek aan het Akropolismuseum.

DAG 14: Athene - Brussel O
Terugvlucht.

Met Walter Van Strydonck naar

GRIEKENLAND
H E T  V A S T E L A N D  U I T V O E R I G  V E R K E N D

GRIEKENLAND

KorintheMykene

Epidavros
Nauplion

Patras

Arta

Ioánnina

Monodendri

Konitsa

Kastoria
Thessaloniki

Kalambaka

Delphi

Athene

Olympia

Vergina
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 Cursus: Doorbraken in het den-
ken. Griekse primeurs in filosofie 
en wetenschappen. Door Anton 
van Hooff. Kapellen, ma. 3, 10, 17, 
24 okt. van 14 tot 16 uur

WALTER VAN STRYDONCK, historicus, 
was al vroeg gefascineerd door Hellas en 
maakte in 2014 zijn honderdste reis naar de 
wortels van onze beschaving. Zijn interesse 
gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden 
Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid 
door de 19de eeuw en het Griekenland van 
vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is 
daarbij een grote hulp.

R E ISDATA 
 è  7 mei 2017
 ç  20 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.590 
toeslag 1-persoonskamer: € 540
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in uitstekende viersterrenho-
tels (in Monodendri een driester-
renhotel) in halfpension (in Athene in 
kamer met ontbijt) 

 +  3 diners in lokale restaurants in 
Athene, 1 diner in lokaal restaurant in 
Thessaloniki

 +  Vluchten Brussel-Athene h/t met 
Aegean Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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ROND-
REIZEN

WERELD
PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
116 Armenië ..............................................................Roger Delbaere .............................................. 16/05/2017 .................... 8
118 Marokko .............................................................Loutfi Belghmidi ............................................. 29/04/2017 ................. 10
120 Jeruzalem, Caïro & Rome ............................Hans Geybels .................................................. 24/05/2017 ................. 11
122 Israël & de Palestijnse gebieden ..............Klaas Vansteenhuyse .................................... 01/04/2017 .................... 9
124 Jordanië ..............................................................Réginald Moreels .......................................... 21/04/2017 ................. 11
126 Oman & VAE ....................................................Katelijne Hermans ......................................... 05/11/2016 ................. 11
128 Iran ........................................................................Jorn De Cock ................................................... 30/03/2017 ................. 11
128 Iran ........................................................................Katelijne Hermans ......................................... 11/05/2017 ................. 11
130 China ...................................................................Lieve De Clerck .............................................. 01/04/2017 ................. 17
132 India   ...................................................................Francis Laleman .............................................. 19/03/2017 ................. 16
134 India   ...................................................................Prakash Goossens .......................................... 12/11/2016 ................. 16
136 Myanmar ............................................................Marc Van Craen ............................................. 04/05/2017 ................. 13
138 Cambodja ..........................................................Isabelle Vertriest ............................................ 31/01/2017 ................. 15
140 Ethiopië ..............................................................Katelijne Hermans ......................................... 01/04/2017 ................. 16
142 Senegal ...............................................................Kathleen Billen ................................................ 15/03/2017 ................. 10
144 Benin, Togo & Ghana ....................................John Everaert & Seppe Deckers .............. 03/03/2017 ................. 14
146 Namibië ..............................................................Guy Poppe ....................................................... 24/02/2017 ................. 17
148 Zuid-Afrika ........................................................Karl Symons ..................................................... 28/10/2016 ................. 15
150 Panama & Nicaragua .....................................Roger Delbaere .............................................. 04/04/2017 ................. 13
152 Colombia ...........................................................Ann-Marie Van Broeck ................................ 05/06/2017 ................. 17
154 Brazilië .................................................................Lieven Verstraete & Kris Clerckx............. 12/03/2017 ................. 13
156 Cuba ....................................................................Gil Michaux ...................................................... 25/02/2017 .................... 9
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ARMENIË

AZERBEIDZJAN

TURKIJE

GEORGIË

IRAN

Goris

Yerevan
GeghardEchmiadzin

Sevanavank
 Sevan 

Dilijan

Haghpat
Alaverdi

 Noraduz

Garni

Zvarnots

Nagorno-
Karabakh

Autonome 
Republiek
Nakhiche (Az.)

Khor-Virap

Noravank

Zorats Kar

Tatev
Halidzor

50 km

 µ De mooiste Armeense kloostercom-
plexen
 µ Het prachtige meer van Sevan en de 
Selimpas
 µ Een rijke geschiedenis in een onovertrof-
fen landschap
 µ De boeiende museumstad Yerevan
 µ Rondreis met verblijf in slechts drie 
hotels

DAG 1:  Brussel - Parijs - Yerevan
Vlucht naar Yerevan via Parijs (met bustrans-
fer). Aankomst ’s avonds.

DAG 2: Yerevan O-M-A
Stadsbezoek aan Yerevan met o.a. het ge-
nocidemonument, de Blauwe Moskee, het 
historisch museum en het Matenadaranmu-
seum met een collectie van meer dan 16000 
antieke manuscripten.

DAG 3: Echmiadzin - Garni - Geghard - 
Yerevan O-M-A
Daguitstap vanuit Yerevan naar de Armavir-
regio voor een bezoek aan Echmiadzin, het Va-
ticaan van Armenië. Hier staat de Heilige Stoel 
van de Armeense opperste patriarch, in een 
kathedraal in 303 gebouwd op de plaats van een 
heidense tempel. Nadien ontdekt u de ruïnes 
van de 7de-eeuwse tempel van Zvartnots. Via 
de fotogenieke Avankloof bereikt u het groene 
plateau van de Azatrivier. In deze ongerepte 
plaats gaat u op ontdekking in het complex 
van Garni, een heidense of hellenistische zon-
netempel, en de spelonkkerkjes van Geghard, 
die erkend zijn als Unesco-werelderfgoed. 

DAG 4: Yerevan - Goris O-M-A
Bezoek aan Khor-Virap, een bekend bede-
vaartsoord met een klooster dat vergezichten 
biedt over grootse vlaktes op Turkije en de 
Araratberg. Nadien staat u vol bewondering 
voor de 12de-eeuwse kloofkerk van Noravank 
en Zorats Kar, het Stonehenge van Armenië, 
een grafsite met wel 223 stenen tombes die 
ook als observatorium dienst deed.

DAG 5: Goris - Sevan O-M-A
’s Ochtends bezoekt u de oude stad Goris. Het 
bergplateau rond het dorpje Halidzor staat 
garant voor adembenemende vergezichten 
op bergtoppen en -kloven. Het prachtige 
klooster van Tatev, waarvan de kiem gelegd 
werd in de 4de eeuw, groeide in de 9de eeuw 
uit tot een theologisch wereldcentrum met 
feodale macht. U daalt af via een kabelbaan, 
wat opnieuw wonderbaarlijke panorama-
foto’s oplevert. Doorreis naar Sevan via de 
Selimpas (2400 m) met onderweg bezoek 
aan Noraduz waar we de typisch Armeense 
chatsjkars zien: opstaande gedenktekens of 
stèles symmetrisch versierd met rozetten, 
plantkundige motieven en een centraal kruis. 
’s Namiddags bereikt u op een hoogte van 
2.000 m het prachtige Sevanmeer, de smaragd 
van Armenië.

DAG 6: Sevan - Alaverdi - Sevan O-M-A
Vanuit Sevan via het dorpje Dilijan naar de 
regio Lori waar u het klooster van Haghpat 
bezoekt (Unesco-werelderfgoed), idyllisch 
gelegen in de bosrijke omgeving van het 

dorpje Alaverdi. Daarnaast beklimt u de 240 
treden die leiden naar het heuvelklooster van 
Sevanavank. Een fenomenale beloning voor 
uw fysieke inspanning!

DAG 7:  Sevan - Yerevan O-M-A
Terug naar Yerevan met onderweg een bezoek 
aan het Sagmosavankklooster, dat geldt als 
een van de mooiste van Armenië en een be-
langrijke manuscriptenbibliotheek herbergt. 
Daarna komt het 7de-eeuwse fort van Am-
berd aan bod. Het is spectaculair en roman-
tisch gelegen op 2300 m boven zeeniveau met 
op de achtergrond de Aragatsberg (4090 m), 
een uitgedoofde vulkaan en de hoogste berg 
van het land. Als de tijd het toelaat, houdt u 
op de terugweg halt in het observatorium van 
Byurakan, dat stamt uit 1946 en het tweede 
grootste van Europa is.

DAG 8: Yerevan - Parijs - Brussel O
‘s Ochtends terugvlucht van Yerevan naar 
Parijs en verder per bus naar Brussel. 

Met Roger Delbaere naar

ARMENIË
E E N  I N D R U K W E K K E N D  O P E N L U C H T M U S E U M
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ROGER DELBAERE is historicus en ere-
directeur van het secundair onderwijs en 
al vijfendertig jaar reisbegeleider van VVL. 
Zijn kunst- en cultuurreizen in Europa en 
naar Afrika, de beide Amerika’s en Azië zijn 
dankzij zijn ervaring en grondige kennis 
zo degelijk als klassiekers maar verrassen 
steeds weer.

 R E ISDATA 
 è  16 mei 2017
 ç  23 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.  
2-persoonskamer: € 1.695
toeslag 1-persoonskamer: € 275
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en VVL Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten.

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen in goede drie- en 
viersterrenhotels

 +  Volpension vanaf het ontbijt op dag 
2 t.e.m. het ontbijt op dag 8

 +  Vluchten Parijs-Yerevan h/t met Air 
France, de luchthaventaksen

 +  Transfers (o.m. Zaventem-Parijs h/t) 
en vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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MAROKKO

Casablanca

Meknes
Fez

Ifrane

Midelt

Erfoud
Tineghir

Ouarzazate

Taourirt

Marrakech

Rabat

Khouribga

Tanger

 µ  Uitgebreide bezoeken aan Marrakech, 
Fez en Rabat
 µ  De prachtige natuurlandschappen van 
de zuidelijke oases en de Midden-Atlas
 µ  De archeologische ruïnes van Volubilis
 µ  Lokale Nederlandssprekende gids

DAG 1: Brussel - Casablanca A
Vlucht naar Casablanca. Transfer naar het 
hotel.

DAG 2: Rabat - Meknes O-M-A
Voor u naar Rabat vertrekt bezichtigt u de bui-
tenkant van de schitterende Hassan II-moskee. 
Verder naar Rabat, de witte keizerlijke stad 
met haar brede bloemenlanen. Bezoek aan de 
Hassantoren en het mausoleum van Moham-
med V. U maakt een onvergetelijke wandeling 
door de oude Medina. Verder naar Meknes.

DAG 3: Meknes - Volubilis - Moulay 
Idriss - Fez O-M-A
Naar het keizerlijke Meknes, ook wel het Ver-
sailles van Marokko genoemd. De stad wordt 
omringd door gigantische vestingmuren met 

monumentale poorten. Dan naar Volubilis, 
befaamd voor zijn ruïnes van een Romeinse 
stad. U bewondert o.a. capitool, forum, ba-
silica, triomfboog en thermen. Verder naar 
Moulay Idriss, heilige stad met het graf van 
de afstammeling van Ali, schoonzoon van 
Mohammed en stichter van de eerste Ara-
bische dynastie.

DAG 4: Fez O-M-A
De oudste van de keizerlijke steden. Fez, met 
zijn beroemde madrassa’s of koranscholen, 
is de religieuze, intellectuele en artistieke 
metropool van Marokko. Verkenning van 
de oude stad Fès-el-Bali (8ste eeuw) en de 
nieuwe stad Fès-el-Jadid, gesticht in de 13de 
eeuw. U snuift de sfeer op in een van de meest 
fascinerende soeks van het land.

DAG 5: Fez - Erfoud O-M-A
U trekt zuidwaarts, de Midden-Atlas door, 
via Ifrane en tal van prachtige landschappen, 
over Midelt, Er Rachidia en de Zizvallei naar 
Erfoud.

DAG 6: Erfoud - Tineghir - Boumalne 
O-M-A
In de vroege ochtend vertrekt u per 4x4-jeep 
naar de Merzougaduinen, waar u kan genie-
ten van de zonsopgang. Terug naar het hotel 
voor het ontbijt en enkele uurtjes vrije tijd tot 
aan het middagmaal. U bent nu in de streek 
van de zuidelijke oases aan de rand van de 
woestijn. Hoogtepunt vandaag is Tineghir, 
dat het voorrecht heeft het hele jaar door over 
water te beschikken. Een korte wandeling in 
de spectaculaire Todrakloof zorgt voor het 
orgelpunt van de dag.

DAG 7: Boumalne - Ouarzazate O-M-A
U bevindt zich nu in de Dadesvallei. Via El 
Kelaa M’Gouna, de stad van de rozen, rijdt 
u richting de vallei van Draa, die over een 
lengte van meer dan 300 km een uitgestrekte 
oase vormt.

DAG 8: Ouarzazate - Marrakech O-M-A
In de voormiddag bezoekt u de kasba van 
Taourirt, een van de mooiste lemen bouw-
werken van het land. Na de middag rijdt u 
via het adembenemende landschap van de 
bergpas Tizi-n-Tichka naar Marrakech.

DAG 9: Marrakech O-M-A
Marrakech, de parel van het zuiden, werd in 
de 9de eeuw door de Almoraviden gesticht. 
De minaret van Koutoubia, juweel van de 
Spaanse en Moorse kunst, het paleis en de tui-
nen van Bahia, de zetel van de grootvizier van 
Bâ Ahmed …: u valt van de ene verwondering 
in de andere. Bezoek aan de medina, een 
doolhof van steegjes die uitlopen op drukke 
pleinen. Weelderige huizen verbergen zich 
achter soms schamele gevels. Verder bezich-
tigt u o.a. de Sa’adische graven, de poorten en 
de ruïnes van het paleis, de kasba, de soeks en 
de heerlijke tuinen van Majorelle en Menara. 
Een dag om nooit meer te vergeten!

DAG 10: Marrakech - Brussel O
Terugvlucht.

Met Loutfi Belghmidi naar

MAROKKO
D E  K E I Z E R L I J K E  P R A C H T  V A N  E E N  E E U W E N O U D  R I J K
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LOUTFI BELGHMIDI werkt op de nieuws-
dienst van de VRT, nu voor Van Gils en Gas-
ten, recent nog voor Reyers Laat. Hij is van 
Marokkaanse origine, is gefascineerd door 
Marokko en maakte voor Canvas o.a. de 
documentaire Triq Slama: een portret van 
een eerste generatie-Marokkaan die over 
zijn herkomst vertelt. Met roots in Meknes 
en Guelmim heeft hij vele contacten die een 
duidelijke couleur locale aan deze cultuur-
reis toevoegen.

R E ISDATA
 è  29 april 2017
 ç  8 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.395
toeslag 1-persoonskamer: € 430 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale Neder-
landssprekende gids

 +  Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in Marokko

 +  Fooien voor gidsen, chauffeurs, 
bagagediensten, hotel- en restau-
rantpersoneel

 +  Verblijf in vier- en vijfsterrenhotels in 
volpension vanaf het diner op dag 1 
t.e.m. het ontbijt op dag 10

 +  Lijnvluchten Brussel-Casablanca en 
Marrakech-Brussel (met overstap), de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar met aircon-
ditioning

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Uitgebreid en exclusief bezoek aan Va-
ticaanstad, de kleinste en bijzonderste 
stadsstaat
 µ  Jeruzalem, Bethlehem, Jericho … in de 
voetstappen van Christus
 µ  Israël Museum met het schrijn van het 
boek met de Dode Zeerollen
 µ  De beroemde piramides en het islami-
tisch patrimonium van Caïro
 µ  Interreligieuze debatten met lokale ver-
tegenwoordigers

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem A
Vlucht naar Tel Aviv met transfer naar Jeru-
zalem. Diner en overnachting. 

DAG 2: Jeruzalem O-M-A
U wandelt door de oude stad met de Haram-
As-Sharif of Tempelplein en een stukje van 
de Via Dolorosa. Bezoek aan de Basiliek van 
het Heilig Graf, het Joods kwartier en de oude 
Sefardische synagoges. Dan bezoekt u het Israël 
Museum met twee toppers: de maquette van 
Jeruzalem uit de tijd van Christus en het schrijn 
met het boek dat de Dode Zeerollen bevat.

DAG 3: Jeruzalem O-M-A
Vanop de Olijfberg geniet u van een prachtig 
uitzicht op de dichtbevolkte en ommuurde stad. 
Bezoek aan de Tuin van Gethsemane, waar 
Christus de nacht voor zijn kruisiging kwam 
bidden met zijn volgelingen, en de Kerk van alle 
Volken met zijn prachtige mozaïeken. Daarna 
gaat u naar Ein Karem, de geboorteplaats van 
Johannes de Doper, het Cenakel met de zaal van 
het Laatste Avondmaal en de Dormitio Kerk. 
Tot slot de Klaagmuur, waar de diverse Joodse 
groepen de Sabbath verwelkomen.

DAG 4: Jeruzalem - Jericho - Bethlehem 
O-M-A
U bezoekt Jericho, de laagst gelegen en ook 
de langst continu bewoonde stad ter wereld. 
Met de kabelbaan gaat u naar het klooster van 
Karantal op de Berg van Verzoeking. Naar 
Bethlehem voor een bezoek aan de Velden 
van de herders, waar de geboorte van Chris-
tus werd aangekondigd, en de Basiliek van 
de Geboorte. Daarna terug naar Jeruzalem.

DAG 5: Jeruzalem - Tel Aviv - Caïro O-A
Vroeg vertrek naar de luchthaven van Tel 
Aviv voor de vlucht naar Caïro via Amman. 
Na aankomst in Caïro maakt u een eerste 
oriënterende stadsrondrit. Avondmaal. 

DAG 6: Caïro O-M-A
U start de dag met een bezoek aan de pira-
mides van Gizeh. De drie beroemde pira-
mides van Cheops, Chefren en Mykerinos 
zijn getuigen van het eeuwige leven van de 
farao’s. De mysterieuze bouwwerken spreken 
tot de verbeelding, aangewakkerd door de 
diverse theorieën over hun betekenis, ligging 
en vooral de bouwkundige technieken. Dan 
ontdekt u de mysterieuze sfinx, de bewaker 
van de ingang van het dodenrijk.

DAG 7: Caïro O-M-A
In het Egyptisch Museum ontdekt u een aan-
tal van de grootste schatten uit de Egyptische 
oudheid. Het hoogtepunt is het beroemde 
dodenmasker van Toetanchamon en de in-
boedel van zijn grafkamer. Daarna bezoekt 
u de Koptische christelijke kerken van Abu 
Sergah en St. Barbara, de Hangende Kerk. 
Tot slot naar de Kan El Khalili Bazaar, de 
grootste soek ter wereld.

DAG 8: Caïro - Rome O-A
In de Al-Azhar moskee krijgt u een deskun-
dige uitleg over de studie van de Koran, de 
Arabische taal en letterkunde en de diversiteit 
aan religieuze strekkingen en onderwerpen. 

De Sultan Hassan Moskee is dan weer een im-
posant staaltje van de Mamlukse architectuur. 
Daarna naar de luchthaven voor de vlucht 
naar Rome. Avondmaal en overnachting. 

DAG 9: Rome O-A
‘s Morgens verkent u de Basiliek van Sint-
Paulus-buiten-de-Muren, een van de vier 
pauselijke basilieken van de stad, gebouwd 
op de plaats waar de apostel Paulus werd be-
graven. Na de middag bewondert u vanop het 
Sint-Pietersplein de gelijknamige koepelkerk. 
U bezoekt de Sint-Pietersbasiliek met o.a. de 
piëta van Michelangelo, het baldakijn van 
Bernini en de tombes van de pausen.

DAG 10: Rome O-A
Bezoek aan de catacomben die ten zuiden van 
de stad langs de Via Appia Antica liggen. Hier 
zijn o.a. verscheidene pausen uit de 3de eeuw 
begraven. Na de middag staat een uitgebreide 
ontdekking van de Vaticaanse musea met een 
van de grootste kunstverzamelingen ter wereld 
op het programma. Een lokale gids leidt u 
langs topwerken zoals de Laocoöngroep, de 
prachtige kaarten- en wandtapijtengalerij en 
de wereldberoemde Sixtijnse kapel.

DAG 11: Rome - Brussel O  
In de voormiddag wandeling door het histo-
risch centrum van Rome met architecturale 
hoogtepunten zoals het Pantheon, de Trevi-
fontein en het Forum Romanum. Terugvlucht 
naar Brussel.

Met Hans Geybels naar

JERUZALEM, CAÏRO & ROME
H I S TO R I S C H E  E N  A C T U E L E  B E N A D E R I N G  V A N  D R I E  M O N OT H E Ï S T I S C H E  G O D S D I E N S T E N

 

ITALIË

GRIEKENLAND

Rome

Jeruzalem

ISRAËL

TURKIJE

SAUDI-ARABIË

IRAK

SYRIË

EGYPTELIBIË

Tel Aviv 

Caïro

Middellandse Zee

Zwarte Zee

R
ode Zee

Jericho
Bethlehem

JORDANIË

200 km
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HANS GEYBELS studeerde geschiedenis, 
godsdienstwetenschappen en godgeleerd-
heid aan de KU Leuven en in Oxford. Hij 
promoveerde op de geschiedenis van de 
religieuze ervaring en doet onderzoek naar 
de geschiedenis van het dogma en naar 
de volksreligieuze cultuur. Hij was woord-
voerder van kardinaal Danneels en is deel-
tijds docent aan de faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven.

R E ISDATA
 è  24 mei 2017 
 ç  3 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.395
toeslag 1-persoonskamer: € 560 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Unieke bezoeken en contacten met 

lokale vertegenwoordigers van de  
3 monotheïstische godsdiensten

 +  De toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en deskundige dui-
ding door theoloog Hans Geybels

 +  Lokale gidsen

 + Handig reisgidsje Te gast in Israël en 
Egypte

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende viersterrenhotels in Jeruzalem en 
Rome en een vijfsterrenhotel in Caïro

 +  Maaltijden (lunches en diners) 
volgens programma in lokale restau-
rants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Tel Aviv en Caïro-Brus-
sel met Alitalia telkens via Rome, vlucht 
Tel Aviv-Caïro met Royal Jordanian via 
Amman, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar. In Rome ge-
beuren sommige verplaatsingen met 
het openbaar vervoer (inbegrepen in 
de reissom)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

 Cursus: Van Jezus tot Mo-
hammed. Het vroege christen-
dom en zijn concurrenten. 
Door Willy Clarysse. Koksijde, 
woe. 16, 30 nov., 7 en 14 dec. 
van 14 tot 16 uur

 Boek: Buonasera, 365 gedach-
ten van Paus Franciscus
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 µ  Uitgebreid bezoek aan het oude Jeru-
zalem
 µ  Eeuwenoude ruïnes in Akko, Jericho, 
Hazor e.a.
 µ  Met archeologische duiding door reis-
begeleider-archeoloog Klaas Vansteen-
huyse

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Zikhron Yaakov A
Rechtstreekse vlucht naar Tel Aviv. Transfer 
naar het hotel en overnachting.

DAG 2: Caesarea - Megiddo - Akko - 
Haifa O-M-A
Bezoek aan de archeologische opgravingen 
van Caesarea. Via de berg Carmel naar Tel 
Megiddo, parel in de kroon van bijbelse ar-

cheologie. U maakt een wandeling in de oude 
havenstad Akko en bezoekt daar de onder-
grondse stad van de kruisvaarders.

DAG 3: Haifa - Nazareth - Tiberias O-M-A
In Haifa kunt u Elijah’s Cave, de Bahaitempel 
en de archeologische collectie van het Hecht 
Museum niet zomaar voorbij. Naar Nazareth, 
de grootste Arabische stad in Israël, waar u 
de Basiliek van de Geboorteaankondiging 
bezoekt. Tijdens de opstand tegen het Ro-
meinse gezag verschanste een groep joden 
zich op de berg Tabor. De overblijfselen van 
deze versterkingen liggen verspreid op de 
berg. Verder naar Tiberias.

DAG 4: Het Meer van Galilea O-M-A
In Tabgha bezoekt u de kerk met zijn unieke 
vloermozaïek. Verder naar Kafarnaüm. Bij 
opgravingen in de ruïnes vond men onder 
de resten van de Byzantijnse kerk enkele vis-
sershuisjes, waarvan er een wordt aangeduid 
als het Huis van Petrus. Naar de Kerk van 
de Zaligsprekingen op de gelijknamige berg. 
In Korazin ontdekt u de resten van de 3de-
eeuwse uit basaltstenen opgetrokken synagoge. 
U eindigt de dag met een bezoek aan Hazor, 
waar u in verschillende historische lagen meer 
dan 5.000 jaar beschaving kunt aanschouwen.

DAG 5: Jericho - Jeruzalem O-M-A
Bezoek aan Jericho, de laagst gelegen en te-
vens oudste continu bewoonde stad ter we-
reld. De zeventien verschillende woonlagen 
in het slechts voor een klein deel uitgegraven 
Tel es Sultan bevestigen Jericho’s faam. In het 
paleis van Hisham krijgt u een goede indruk 
van de rijkdom en luxe van de vroegere vor-
sten. Doorreis naar Jeruzalem.

DAG 6: Jeruzalem O-M-A
De Tempelberg neemt ongeveer een zesde 
van de Oude Stad in beslag. Niet minder 
dan elf poorten geven toegang tot het plein 

waarvan de goudkleurige koepel al eeuwen 
het uitzicht bepaalt. Korte stop aan de Klaag-
muur. Bezoek aan het Rockefeller Museum. 
De archeologische vondsten in de Stad van 
David hebben vooral betrekking op de 10de 
eeuw voor Christus, de periode waarin David 
en Salomon leefden. Ook Hezekia’s tunnel is 
uw aandacht meer dan waard. Op verkenning 
in het Dal van Kridon, waar de archeologi-
sche vondsten dateren van meer dan 4.000 
jaar geleden. U bezoekt ook Yad Vashem, 
het imposante monument ter herinnering 
aan de Holocaust.

DAG 7: Jeruzalem - Herodium - Bethlehem 
- Jeruzalem O-M-A
Wandeling naar de Olijfberg, van waar u een 
mooi uitzicht heeft over de oude stad en om-
geving. Verder langs de Via Dolorosa naar de 
Basiliek van het Heilig Graf. In Herodium 
ziet u de ruïne van het luxueuze complex dat 
Herodus de Grote er liet bouwen als vesting, 
zomerpaleis en persoonlijke begraafplaats. 
Naar Bethlehem voor het middagmaal en een 
kort bezoek aan de Basiliek van de Geboorte. 

DAG 8: Massada - Qumran - Jeruzalem 
O-M-A
Bezoek aan het Israël Museum met o.a. de 
maquette van Jeruzalem ten tijde van Chris-
tus en het schrijn met het boek dat de Dode 
Zeerollen bevat. Met de kabelbaan zweeft 
u naar het fort van Massada, symbool van 
de jarenlange weerstand tegen de Romeinse 
bezetter. Bezoek aan Qumran waar de Dode 
Zeerollen ontdekt werden.

DAG 9: Tel Aviv - Brussel O-M
Korte verkenning van de Witte Stad Tel Aviv 
met de bekende huizen in Bauhausstijl. Lichte 
lunch. Transfer naar de luchthaven voor de 
rechtstreekse terugvlucht.

Met Klaas Vansteenhuyse naar

ISRAËL &  
DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

E E U W E N O U D E  A R C H E O LO G I S C H E  S I T E S
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20 km



KLAAS VANSTEENHUYSE is doctor in 
de archeologie. Zijn onderzoek van de late 
bronstijd in de oostelijke Middellandse Zee 
bracht hem o.a. voor opgravingen al tien-
tallen keren naar o.m. Kreta, Cyprus, Syrië 
en Isaël. Hij is ook docent aan Davidsfonds 
Academie en ervaren reisbegeleider.

R E ISDATA
 è  1 april 2017
 ç  9 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.650
toeslag 1 persoonskamer: € 615
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 + Handig reisgidsje Te gast in Israël

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle hotels in 
volpension vanaf het avondmaal op 
dag 1 tot en met het middagmaal 
op dag 9

 +  Vluchten Brussel-Tel Aviv h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

 Cursus: De Feniciërs. Van am-
bachts lui tot zeevaarders. Door 
Vanessa Boschloos en Eric Gubel. 
Brussel, woe. 9, 16, 23 en 30 nov. 
van 14 tot 16 uur

 Boek: Tom Bisell, Apostel. Een 
21ste-eeuwse zoektocht naar 
12 rustplaatsen
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JORDANIË 

ISRAEL

Madaba
Mukawir

Kerak

Petra

Wadi Rum

Jerash

Amman

Jerusalem

Hebron

R O D E  Z E E

D O D E  Z E E

Bethanië

Qasr 
Amra

Irbid

Ajlun

Qasr Al-Azraq

Pella

Umm
Qais

Mount Nebo

Wadi Mujib

50 km

 µ  Uitgebreide bezoeken aan de archeolo-
gische sites van Gerasa, Gadara en Petra
 µ  Restanten van de kruisvaardersburcht 
in Kerak
 µ  Lawrence of Arabia’s Wadi Rum en de 
bedoeïenen
 µ  Verkenning van minder bekende plaat-
sen als Ajlun, Pella en Mukawir
 µ  De natuurpracht van de oostelijke woes-
tijn en de Wadi Mujib

DAG 1: Brussel - Wenen - Amman A
Vlucht naar Amman via Wenen. 

DAG 2: Amman O-M-A
Amman, de Jordaanse hoofdstad, is een fas-
cinerende metropool vol contrasten, waar 
moderne en oude geschiedenis samenvloeien. 
Bezoek aan de King Abdullah Moskee en ver-
volgens naar de citadel met de ruïnes van o.a. 
een Romeinse tempel, een Byzantijnse kerk en 
de tempel van Hercules. Aan de voet van de 

citadel vindt u het Romeinse theater dat nog 
steeds gebruikt wordt. Daarna naar Daret-Al-
Funun, een thuis voor artiesten en kunst uit 
de hele Arabische wereld.

DAG 3: Desert Castles - Amman O-M-A
U trekt naar de woestijnkastelen van Qasr 
Al-Kharraneh, Qasr Amra en Qasr Al-Azraq, 
die in de 8ste eeuw door Omayyadenkaliefen 
werden opgetrokken. Verder naar Umm Al-
Jimmal, de zwarte diamant van de woestijn.

DAG 4: Jerash - Ajlun - Amman O-M-A
Bezoek aan Jerash,het antieke Gerasa. Die 
monumentale stad uit de Romeinse periode 
ligt aan een van de oudste handelsroutes ter 
wereld en bezit adembenemende ruïnes van 
tempels, baden en theaters. In Ajlun bezoekt 
u de burcht Qalat al Rabbat, een knap staaltje 
van islamitische militaire architectuur. 

DAG 5: Pella - Irbid - Umm Qais - Amman 
O-M-A
Via Salt, de eerste hoofdstad van Jordanië, 
rijdt u naar Pella, een van de welvarende De-
kapolissteden met enkele prachtige ruïnes. In 
Irbid bezoek aan het nieuwe museum Dar 
as-Saraya, met archeologische vondsten uit 
de rijke regio. In het tot de verbeelding spre-
kende Umm Qais hebt u een schitterend zicht 
op de Golanhoogte en het meer van Tiberias. 
U exploreert er de resten van de antieke stad 
Gadara, in de 8ste eeuw door een aardbeving 
verwoest en deels heropgebouwd. 

DAG 6: Madaba - Mount Nebo - Mukawir 
- Ma’in O-M-A
U rijdt richting Mount Nebo, waar volgens de 
Bijbel Mozes uitkeek over het beloofde land 
en vervolgens stierf. U bezoekt Madaba, de 
stad van de bekende Byzantijnse mozaïeken. 
In Mukawir kunt u de Dode Zee zien liggen. 
In deze stad, het antieke Machaerus, werd 
Johannes de Doper onthoofd in de burcht 
van Qalat el Mishnaqa.

DAG 7: Wadi Mujib - Kerak - Beidah - 
Petra O-M-A
Vanuit Ma’in gaat het door de Wadi Mujib 
en over de King’s Highway naar Kerak. Even 
buiten Kerak ligt de burcht van de kruisvaar-
ders. Ze werd herhaaldelijk door de veldheer 
Saladin bestookt en viel in 1189 in zijn han-
den. De ruïnes maken een diepe indruk en 
de smalle weg naar de burcht oogt ronduit 
spectaculair. Op weg naar het grote Petra 
stopt u in Beidah, het kleine Petra.

DAG 8: Petra O-M-A
Petra (rots in het Grieks, wat blijkt bij het 
naderen van de stad) is het resultaat van de 
lucratieve karavaanhandel in wierook. De 
rijke Nabateeërs bouwden er grafmonumen-
ten en tempels. Het architecturale wonder 
van deze indrukwekkende ruïnestad zal u 
niet onberoerd laten. 

DAG 9: Wadi Rum O-M-A
Wadi Rum, synoniem voor een uniek woes-
tijnlandschap. Het is wereldberoemd gewor-
den door de beschrijvingen van Lawrence of 
Arabia. De legendarische avonturier trok er 
tijdens WO I doorheen met een leger van 
Arabische opstandelingen, die slag lever-
den tegen de Ottomanen. In 4x4-voertuigen 
verkent u dit prachtige landschap. Nadien 
traditionele bedoeïenenlunch. Overnachting 
in de woestijn in luxetenten. Van een unieke 
beleving gesproken!

DAG 10: Bethanië - Dode Zee - Amman 
O-M-A
Eerste stop is Bethanië, waar Johannes de 
Doper preekte en Jezus gedoopt zou hebben 
in de Jordaan. Verder door naar de Dode Zee 
waar u halt houdt voor de lunch. Overnach-
ting in Amman.

DAG 11: Amman - Wenen - Brussel O
Terugvlucht via Wenen.

Met Réginald Moreels naar

JORDANIË 
G E S C H I E D E N I S  E N  N AT U U R  A A N  D E  O V E R K A N T  V A N  D E  J O R D A A N
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RÉGINALD MOREELS is chirurg, me-
deoprichter van de Belgische tak van Art-
sen zonder Grenzen en oud-minister van 
Ontwikkelingssamenwerking. Ook nu nog 
neemt hij geregeld deel aan chirurgische 
missies in conflictgebieden. Hij heeft, naast 
Centraal-Afrika, ook een bijzondere band 
met het Midden-Oosten en is de laatste 
jaren een gewaardeerde reisbegeleider 
geworden.

R E ISDATA
 è  21 april 2017
 ç  1 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.975
toeslag 1-persoonskamer: € 440 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in Jordanië

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Verblijf in uitstekende vier- en 
vijfsterrenhotels, in Wadi Rum een 
nacht in een luxueuze tent (met 
privébadkamer)

 +  Maaltijden in volpension vanaf het 
avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 11

 +  Vluchten Brussel-Amman h/t (telkens 
met overstap in Wenen) met Royal 
Jordanian, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  De emiraten Abu Dhabi, Dubai en Sharjah
 µ  Oman met zijn prachtige forten en 
groene wadi’s
 µ  Overnachting in de woestijn
 µ  Het schiereiland Musandam

DAG 1: Brussel - Abu Dhabi - Muscat
Vlucht naar Muscat via Abu Dhabi.

DAG 2: Muscat O-M-A
Bezoek aan Muscat met o.a. de moskee van 
Sultan Qaboos, het Bayt Al Zubair met zijn 
boeiende collecties aan kledij en khanjars, 
de Muttrah Souk en het paleis van de sultan.

DAG 3: Muscat - Nakhl - Wadi Bani Awf 
- Jebel Shams O-M-A
Naar Nakhl, bekend om zijn 17de-eeuwse fort 
en zijn warmwaterbronnen. Door de prach-
tige canyon van Wadi Bani Awf rijdt u met 
4x4-jeeps de slingerende bergweggetjes op 
en af en geniet van spectaculaire panorama’s. 
Picknicklunch onderweg. Langs Al Hamrah 
klimt u naar Jebel Shams. Overnachting in 
het Jebel Shams Resort.

DAG 4: Jebel Shams - Bahla - Jabrin - 
Nizwa O-M-A
Langs de forten van Bahla en het bijzonder 
mooie Jabrin gaat het richting Nizwa, de oude 
hoofdstad, bekend voor zijn zilverwerk en 
gekromde dolken. Bezoek aan de historische 
soek en het Nizwafort, het grootste op het 
Arabische schiereiland. 

DAG 5: Nizwa - Wadi Bani Khalid - Wa-
hiba Sands O-M-A
Langs Wadi Bani Khalid, met zijn dadelpalmen 
en heldere kreken een parel van een oase, rijdt 
u naar Wahiba Sands, een duinengordel van 
200 km lang en 150 km breed. Hier geniet u 
van een duinenrit, de mooie zonsondergang 
en een luxueus tentenkamp. 

DAG 6: Wahiba Sands - Sur - Muscat O-M-A
Rit naar Sur. Bezoek aan een werkplaats waar 
sinds eeuwen dhow, de traditionele houten 
boten, worden vervaardigd. Langs de kust naar 

Muscat met onderweg haltes aan de Wadi Tiwi, 
de witte zandstranden van Fins Beach en Bamah 
Village met zijn sinkhole, een onderwatergrot.

DAG 7: Muscat - Khasab O-M-A
In de loop van de voormiddag brengt een 
korte vlucht, langs een adembenemende aan-
vliegroute tussen de bergflanken door, u naar 
Khasab op het schiereiland Musandam. Tot 
voor kort was dit, wegens zijn strategische 
ligging tegenover de Straat van Hormoes, 
verboden militair gebied. In de namiddag 
maakt u, misschien wel vergezeld van dol-
fijnen, een cruise op een traditionele dhow 
langs de inhammen van de grillige kustlijn.

DAG 8: Khasab - Sharjah - Dubai O-M
Naar het emiraat Sharjah en zijn gelijknamige 
hoofdstad. U neemt ruim de tijd in het prachtige 
Museum van Islamitische Kunst en Cultuur. 
Verder naar de Al Markazisoeks en de Qanat 
al Qasba, een moderne winkel- en restaurant-
wijk. Naar downtown Dubai met zijn moderne 
winkelcentra zoals de Dubai Mall met een reu-
zenaquarium en zelfs een skipiste. Eindigen 
aan de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter 
wereld, waar de lift u in 1 minuut naar de 124ste 

verdieping brengt. Vrije tijd om te genieten van 
een muzikale show met dansende fonteinen.

DAG 9: Dubai O-M-A
Volledige dag in Dubai met o.a. bezoek aan 
de oude wijk Bastakia en het Dubai Museum. 
Met een watertaxi naar de kruidensoek. Langs 
de Burj Al Arab, het enige zevensterrenhotel 
ter wereld, naar de Palmeilanden. ‘s Avonds 
een dinercruise in The Creek.

DAG 10: Dubai - Abu Dhabi O-A
Vrije voormiddag om te winkelen of voor 
een laatste bezoek. In de namiddag naar Abu 
Dhabi, het grootste emiraat. Met de aanbouw 
van een nieuw Louvre en Guggenheim op 
het eiland Saadiyat, wil het uitgroeien tot de 
cultuurstad van het Midden-Oosten. Rit langs 
de corniche waar u halt houdt voor o.a. pano-
ramische foto’s van de skyline en het Emirates 
Palace. Laatste bezoek is aan de mooi verlichte 
moskee van Sheikh Zayed. Naar Yas Marina 
waar u de reis afsluit in de bruisende jacht-
haven. Transfer naar de luchthaven.

DAG 11: Abu Dhabi - Brussel
Terugvlucht naar Brussel.

Met Katelijne Hermans naar

OMAN & DE VERENIGDE 
ARABISCHE EMIRATEN

F U T U R I S T I S C H E  S T E D E N  E N  A R A B I S C H E  S F E E R  I N  E E N  B O E I E N D  S U LTA N A AT 

50 km

OMAN

Golf van Oman

VERENIGDE 
ARABISCHE 
EMIRATEN

SAOEDI-ARABIË

IRAN

Abu Dhabi

Muscat

Nizwa

Wahiba Sands

Sur

Khasab

Sharjah

Dubai

Perzische Golf

Jebel Shams

Bahla

Nakhl
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KATELIJNE HERMANS is gefascineerd 
door de Arabische en de islamitische we-
reld. Ze studeerde politieke wetenschappen 
en internationaal recht aan de universiteit 
van Rabat. Meer dan vijftien jaar werkte ze 
als journalist voor de VRT-nieuwsdienst. Ze 
begeleidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen.

R E ISDATA
 è  5 november 2016
 ç  15 november 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.240
toeslag 1-persoonskamer: € 630 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering 

 +  Handig reisgidsje Te gast in Oman

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in uitstekende viersterren-
hotels (behalve in Jebel Shams waar 
u in eenvoudige chalets verblijft) en 
luxueus tentenkamp in Wahiba Sands

 +  De maaltijden zoals beschreven, 
waarvan sommige als picknicklunch

 +  Vluchten Brussel-Abu Dhabi-Muscat 
h/t met Etihad Airways, de binnen-
landse vlucht, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar of 4x4-
voertuigen

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings- bagage-, 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 Cursus: De Islam, ook onze 
geschiedenis. Twaalf eeuwen 
islamitische aanwezigheid 
in Europa. Dagevenement in 
Brussel, di. 6 december
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IRAN

Shiraz

TURKMENISTAN

IRAK

SAOUDI ARABIË

Persepolis

Yazd

Isfahan

Teheran

200 km

 µ  Uitgebreid bezoek aan Persepolis en 
Isfahan
 µ  Verbluffende architectuur en kalligrafie
 µ  Pre-islam en zoroastrisme
 µ  Genieten van Perzische cultuur en gast-
vrijheid

DAG 1: Brussel - Istanboel - Teheran 
Vlucht via Istanboel naar Teheran. Aankomst 
na middernacht. Check-in en overnachting.

DAG 2: Teheran O-M-A
U vertoeft een hele dag in de hoofdstad en 
bezoekt o.a. het archeologisch museum met 
stukken van de prehistorie tot de Sassani-
dische tijd (o.a. de Hammurabistèle) en het 
Abginehmuseum met zijn mooie collectie 
glas en keramiek. Naar het Golestanpaleis, 
het paleis van de rozen met zijn marmeren 
troon die herinnert aan de kroning van de 
laatste sjah in 1967. 

DAG 3: Teheran - Isfahan O-M-A
Naar Isfahan met onderweg een stop aan de 
begraafplaats van Behesht-e Zahra en aan 
het mausoleum van imam Khomeini. Verder 
door naar Kashan met zijn historische tuin 

Bagh-e Fin uit de Kadjardynastie. Stop in 
Abyaneh, een oud en pittoresk dorpje met 
typische architectuur waar cultuur en tradities 
bewaard zijn gebleven. 

DAG 4 EN 5: Isfahan O-M-A
De hoofdstad van het Safavidenrijk en onge-
twijfeld het hoogtepunt van deze reis. De oude 
bruggen, de blinkende koepels, de prachtige 
tuinen, het samenspel van kalligrafie en te-
geldecoraties in de moskeeën, de paviljoenen 
en paleizen zijn de getuigen van een gloriepe-
riode. U keert dan ook meer dan eens terug 
naar het Maidan-e Naqsh-e-Jahanplein, een 
van de mooiste pleinen ter wereld, waar de 
moskeeën er bij wisselende lichtinval steeds 
anders uitzien. 

DAG 6: Isfahan - Yazd O-M-A
Naar de woestijnstad Yazd via Nain, een klin-
kende naam voor tapijtkenners. Bezoek aan de 
oude moskee en het etnologisch museum on-
dergebracht in een prachtig Safavidisch woon-
huis. U houdt nog halt in Meybod met zijn 
typische woestijnarchitectuur en karavanserai.

DAG 7: Yazd O-M-A
Yazd is nog altijd een belangrijk zoroastrisch 
centrum. U bezoekt de moderne vuurtempel 
met het heilige vuur dat al 1500 jaar brandend 
wordt gehouden en de 18de-eeuwse Torens 
der Stilte waar traditionele begrafenisritue-
len plaatsvonden. Verder de Vrijdagmoskee 
uit de 14de eeuw, het Mir Chakhmaqplein 
en de moskee met marmeren mihrab, het 
mausoleum van de Twaalf Imams, het unieke 
ventilatiesysteem van waterkanaaltjes en de 
badgirs of windtorens.

DAG 8: Yazd - Shiraz O-M-A
Vandaag rijdt u naar Shiraz. Onderweg houdt 
u halt in het charmante woestijnstadje Abar-
kuh en in Pasargadae. Daar versloeg Cyrus 
de Grote, stichter van het Perzische Rijk, in 
550 v. Chr. de koning der Meden.

DAG 9: Persepolis/Naqsh-e Rustam - 
Shiraz O-M-A
Excursie naar de ruïnes van Persepolis. Door 
de Poort der Naties, bewaakt door reusachtige 
gevleugelde stieren met mensenhoofden, 
betreedt u de imposante site. Deze parel van 
Perzische architectuur is een bloemlezing 
van Griekse, Egyptische, Assyrische en Me-
dische vormen. Vervolgens naar Naqsh-e 
Rustam, waar in de bergwand vier monu-
mentale Achaemenidische koningsgraven 
zijn uitgehouwen. 

DAG 10: Shiraz - Istanboel O-M-A
Op uw laatste dag bezoekt u de stad van rozen 
en nachtegalen met haar mooie tuinen en de 
graven van Saadi en Hafez, Irans grootste 
dichters. Verder naar de Nasir al Molkmoskee 
met geglazuurde motieftegels en roze koepel. 
Wandelen door de Vakilbazaar en tal van 
karavanserais. Tot slot het pelgrimsoord van 
Shah Cheragh. Na middernacht terugvlucht 
naar Brussel via Istanboel.

DAG 11: Istanboel - Brussel
Aankomst in Brussel in de voormiddag.

Met Jorn De Cock of Katelijne Hermans naar

IRAN
P E R Z I Ë :  M A C H T I G E  R I J K E N  E N  B R I L J A N T E  C U LT U R E N

 Cursus: Langs Tigris en Eufraat. De cultuur 
van het Oude Mesopotamië. Door Michel 
Tanret. Brugge, do. 20, 27 okt., 10 en 17 nov. 
van 14 tot 16 uur
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JORN DE COCK kent het Midden-Oosten 
op zijn duimpje. Hij studeerde geschiedenis 
van de oudheid in Leuven en Keulen en 
reisde al grote delen van de wereld rond. 
Hij schreef vijf boeken, onder andere over 
de Arabische Lente, en heeft twee jaar in 
Damascus gewoond en gewerkt. Momen-
teel woont hij in Beiroet waar hij werkt als 
Midden-Oostencorrespondent voor De 
Standaard. 

KATELIJNE HERMANS is gefascineerd 
door de Arabische en de islamitische we-
reld. Ze studeerde politieke wetenschappen 
en internationaal recht aan de universiteit 
van Rabat. Meer dan vijftien jaar werkte ze 
als journalist voor de VRT-nieuwsdienst. Ze 
begeleidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen, ook in Iran.

R E ISDATA (DE COC K )
 è  30 maart 2017
 ç  9 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.795
toeslag 1-persoonskamer: € 880 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

R E ISDATA (H E R M A N S)
 è  11 mei 2017
 ç  21 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.495
toeslag 1-persoonskamer: € 765
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding door Jorn De Cock of 
Katelijne Hermans

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Voorreisvergadering 

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Iran

 +  Verblijf in uitstekende vier- en vijf-
sterrenhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 10

 +  Vluchten Brussel-Teheran en Shiraz-
Brussel telkens via Istanboel met 
Turkish Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen is een 
partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.
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 µ  De dynamische havenstad Shanghai
 µ  De wonderlijke tuinen van Suzhou en het 
idyllische Westelijke Meer in Hangzhou
 µ  Het unieke terracottaleger in Xian
 µ  De Verboden Stad in Beijing en het kei-
zerlijke zomerverblijf in Chengde

DAG 1: Brussel - Shanghai
Vlucht naar Shanghai via Amsterdam.

DAG 2: Shanghai M-A
Aankomst in de voormiddag. Wandeling in 
de oude gerestaureerde stadswijk, langs het 
Wuxintingtheehuis naar de tuin van Man-
darijn Yu. Lunch in het befaamde restaurant 
Lubolang. U kuiert langs de Huangpurivier 
op de promenade de Bund.

DAG 3: Shanghai O-M-A
U gaat naar Pudong, het financiële centrum 
met een panoramisch zicht vanuit het Shang-
hai World Financial Center. Boottocht op 
de Huangpurivier, wandeling in de trendy 
stadswijk Xintiandi in de voormalige Franse 
Concessie en bezoek aan de Witte Jaden boed-
dhatempel. 

DAG 4: Suzhou O-M-A
Na een bezoek aan het Shanghai Museum, 
naar Suzhou, bekend voor zijn sierlijke tui-
nen en de zijde. Wandeling in de tuin van 
de Nederige Ambtenaar. ’s Avonds kuiert u 
in de Tuin van de Meester van de Visnetten 
en luistert u naar een recital van traditionele 
muziek en gezang.

DAG 5: Tongli - Hangzhou O-M-A
Onderweg naar Hangzhou luncht u in het 
goed bewaarde waterdorpje Tongli. In Hangz-
hou ervaart u het hedendaagse Chinese straat-
leven en bezoekt u een traditionele apotheek.

DAG 6: Hangzhou O-M-A
Bezoek aan de Lingyintempel en de tiendui-
zend boeddha’s. U slentert langs de boord 
van het prachtige Westelijke Meer en de 
Leifengpagode. Na een boottochtje op het 
meer geniet u ’s avonds van een mooi wa-
terspektakel (o.v.).

DAG 7: Hangzhou - Xian O-M-A
Vlucht naar Xian, daar ontdekt u de mos-
limwijk en bezoekt u de in Chinese stijl ge-
bouwde Grote Moskee. Als diner proeft u een 
zeer typisch stoommandengerecht.

DAG 8: Xian O-M-A  
Een hoogtepunt is de archeologische site van 
het terracottaleger, gebouwd door de eerste 
keizer van China, keizer Qin Shi Huang. Krij-
gers en boogschutters in gevechtsformatie en 
strijdwagens met paarden zorgen voor een 
boeiende evocatie. ’s Avonds geniet u van 
het diner en een wervelende Tang Dynasty 
dans- en muziekshow.

DAG 9: Xian O-M-A
Bezoek aan het Shaanxi Provinciaal Museum 
met zijn indrukwekkende collectie. In de 
namiddag vertoeft u in de parken van de 
Grote en Kleine Pagode van de Wilde Gans. 
U neemt ook een kijkje in een jadeatelier. 

DAG 10: Xian - Luoyang O-M-A
Het is maar even sporen naar Luoyang. U 
maakt er een bijzondere wandeling langs 
de Yirivier. De duizenden imposante boed-
dhabeelden in de Longmengrotten zijn een 
hoogtepunt van de boeddhistische cultuur.

DAG 11: Luoyang O-M-A
Wandeling in de oude stad. Exprestrein naar 
Beijing.

DAG 12: Beijing O-M-A
Bezoek aan de Hemeltempel in het Tiantan-
park. Wat later maakt u aan het mooie Zomer-
paleis een boottochtje op het Kunmingmeer. 

DAG 13: Beijing O-M-A
Vrije wandeling op het Tiananmenplein en 
een bezoek aan het Nationaal Museum. In het 
oude astronomische observatorium kunt u 
het werk van de Vlaamse jezuïet Ferdinand 
Verbiest zien. U bezoekt ook de Olympische 
site met het fameuze Vogelneststadion.

DAG 14: Chengde O-M-A   
Naar Chengde. Tijdens dit reistraject maakt u 
een onvergetelijke wandeling op de Grote Muur. 

DAG 15: Chengde - Beijing O-M-A    
Bezoek aan het Zomerpaleis en de tuinen, 
de Tempel van de Universele Vrede met de 
grote Boeddha en de kleine Potala met zijn 
met goud bedekte daken.

DAG 16: Beijing O-M-A
Bezoek aan de keizerlijke Verboden Stad 
met zijn talloze paleizen. U wandelt door 
de nauwe straatjes van de Hutong, de 700 
jaar oude stadswijk. Lunch in een typisch 
restaurant aan het stadsmeer. Diner met de 
befaamde gelakte Pekingeend. 

DAG 17: Beijing - Brussel
Terugvlucht via Amsterdam naar Brussel.

Met Lieve De Clerck naar 

CHINA
U N I E K E  H I S TO R I S C H E  H O O G T E P U N T E N  V A N  E E N  W E R E L D R I J K

CHINA

Shanghai
Suzhou

Hangzhou

Xian
Luoyang

Beijing

Chengde

200 km
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LIEVE DE CLERCK is sinds haar jeugd ver-
bonden met het Oosten, vooral met China. 
Als rugzaktoerist maakte ze in haar eentje 
een tocht van 8000 km, nadien bereisde zij 
twintig jaar lang beroepsmatig alle regio’s. 
Ze studeerde Chinees aan het CLT in Leuven 
en de universiteiten van Shanghai Fudan en 
Xian Chang’an. Ze begrijpt de complexiteit 
van het Chinese maatschappelijke leven en 
koestert de cultuur. Als auteur van Het milde 
parfum van de perzikbloesem ontving zij 
in 2015 een literaire residentie in Beijing. 

R E ISDATA
 è  1 april 2017
 ç  17 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 3.795
toeslag 1-persoonskamer: € 695 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15 en max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Het recital in Suzhou en de Tang 
Dynasty-show met diner in Xian

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in China

 +  Overnachtingen in kwaliteitsvolle 
viersterrenhotels

 +  Volpension vanaf de lunch op dag 
2 t.e.m. diner op dag 16 in lokale 
restaurants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Shanghai en Beijing-
Brussel telkens via Amsterdam met 
KLM, binnenlandse vlucht, de lucht-
haventaksen

 +  Exprestrein Xian-Luoyang en 
Luoyang-Beijing

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in com-
fortabele autocar met airconditioning

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is een 
partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

 Boek: Ann Vansteenkiste,  
De stille kracht van thee
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100 km

INDIA

Mandawa

Bikaner

Jaisalmer

Rohetgarh

Deogarh

Jodhpur
Jaipur

Agra

Udaipur

Ranakpur

Delhi

Ahmedabad

Bahawalpur

Indore

Kota

Vadodara

Surat
Bhavnagar

Rajkot

Rajasthan

 µ  De Taj Mahal, monument van eeuwige 
liefde
 µ  Het wonderbaarlijke Amberfort in Jai-
pur
 µ  De Gouden Stad Jaisalmer
 µ  Extra focus op Old Delhi en New Delhi
 µ  Verblijf in enkele Heritage Hotels (om-
gebouwde paleizen)

DAG 1: Brussel - Delhi
Vlucht naar Delhi.

DAG 2: Delhi O-M-A
In de hoofdstad Delhi wordt u een eerste keer 
ondergedompeld in Incredible India. Bezoek 
aan het Nationaal Museum en de tombe van 
Humayun, een eerste staaltje van de prachtige 
Mogolarchitectuur.

DAG 3: Delhi - Mandawa O-M-A
Naar Mandawa. U wandelt door de wijk met 
de talrijke haveli’s of koopmanshuizen met 
boeiende muurschilderingen.

DAG 4: Bikaner O-M-A
Naar de woestijnstad Bikaner, die dankzij haar 
ligging langs de eeuwenoude karavaanroutes 

uitgroeide tot een bloeiende nederzetting. 
Bezoek aan het majestueuze Lalgarhpaleis.

DAG 5: Jaisalmer O-M-A
Een van de meest exotische steden van deze 
reis: Jaisalmer of de Gouden Stad. De histo-
rische monumenten zijn meestal bewoond 
en de stad lijkt weggeplukt uit de sprookjes 
van Duizend-en-een-nacht.

DAG 6: Jaisalmer O-M-A
Verder bezoek met o.a. de prachtige haveli’s, 
het Sonargarhfort en de talrijke jaïntempels. 
In de bazaar ziet u het typische borduurwerk 
met kleine stukjes spiegelend glas. Naar de 
Samduinen voor de zonsondergang.

DAG 7: Jodhpur - Rohetgarh O-M-A
Naar Jodhpur, een belangrijk handelscen-
trum. Hier staat ook het immense fort van 
Mehrangarh, het grootste verdedigingswerk 
van Rajasthan. Verder tot Rohetgarh.

DAG 8: Ranakpur - Udaipur O-M-A
De weg naar het idyllische Udaipur loopt 
langs een van de mooiste jaïntempels: de 
Chaumukha of Tempel van de Vier Gezich-
ten, schitterend opgetrokken uit wit marmer 
en met bijzonder beeldhouwwerk versierd.

DAG 9: Udaipur O-M-A
U bezoekt een van de meest romantische 
steden van Rajasthan met zijn groene vallei 
met tal van meren, parken en tuinen. Ook de 
paleizen, waaronder het beroemde Stadspa-
leis, maken deze stad zo uniek. Boottochtje 
op Lake Pichola.

DAG 10: Deogarh O-M-A
Rit naar Deogarh met zijn gelijknamig paleis. 
In het fort, midden in dit kleurrijke dorpje, 
wacht u weer een aangenaam verblijf.

DAG 11: Jaipur O-M-A
Naar de roze stad, hoofdstad van Rajasthan, 
met een bezoek aan het Amberfort.

DAG 12: Jaipur O-M-A
Vandaag bezoekt u o.a. het Jantar-Man-
tarobservatorium en het bekende Paleis der 
Winden, speciaal gebouwd voor de dames 
van de harem.

DAG 13: Agra O-M-A
U ruilt de ene schitterende stad voor de an-
dere: Agra. Onderweg bezoekt u het Fatehpur 
Sikri. Bezoek aan het Rode Fort van Agra.

DAG 14: Agra - Delhi O-M-A
Vandaag staat u oog in oog met de weergaloze 
Taj Mahal. Dit mausoleum, door Shah Jehan 
opgetrokken ter ere van zijn geliefde Mumtaz 
Mahal, is van een ongeëvenaarde schoonheid. 
In de namiddag naar Delhi.

DAG 15: Delhi O-M-A
Bezoek aan o.a. de Qutub Minar en de impo-
sante moskee van Jama Masjid. U rijdt langs 
de India Gate, Raj Ghat, het monument voor 
Mahatma Ghandi en het Rode Fort. Bezoek 
aan de Gurudwara Sis Ganj, een levendige 
tempel en heiligdom van de Sikhs. Vrije tijd 
om nog wat te winkelen. Na het avondmaal 
transfer naar de luchthaven.

DAG 16: Delhi - Brussel
Terugvlucht naar Brussel.

DE H E R ITAG E HOTE LS…  
E E N V E R BLI J F I N STI J L
De maharadja’s resideerden in prachtige paleizen vol 

luxe en comfort. Toen ze na de onafhankelijkheid 

van het land hun privileges verloren, kwam vaak ook 

het onderhoud van hun residenties in het gedrang. 

Velen lieten dan ook hun eigendom ombouwen 

tot een museum of een luxehotel. Op verschillende 

plaatsen logeert u in dergelijke Heritage Hotels. Zo 

kunt u in stijl comfortabel genieten en proeven van 

de glorie uit vervlogen tijden in de meest exotische 

deelstaat van India.

Met Francis Laleman naar India

INDIA
F O RT E N  E N  PA L E I Z E N  I N  H E T  K L E U R R I J K E  R A J A S T H A N
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FRANCIS LALEMAN is al veertig jaar on-
afgebroken met India bezig. Na zijn studies 
indologie en tocharistiek reisde hij jarenlang 
intensief door India. Hij woonde, studeerde 
en werkte aan universiteiten, in de slums 
en in boeddhistische kloosters. In de jaren 
90 rapporteerde hij wekelijks over het leven 
in India op Radio 1. Vandaag is hij de CEO 
van India Business Support.

R E ISDATA
 è  19 maart 2017
 ç  3 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.295 
toeslag 1-persoonskamer: € 890 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies
 +  Reisbegeleiding en lokale Engelsta-

lige gidsen
 +  Gebruik van de audiofoon
 +  Voorreisvergadering
 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
 +  Handig reisgidsje Te gast in India
 +  Verblijf in kwaliteitsvolle hotels (in 

Mandawa, Bikaner, Rohetgarh, Deo-
garh en Jaipur in Heritage Hotels) in 
volpension vanaf het ontbijt op dag 2 
tot en met het avondmaal op dag 15

 +  Lijnvluchten Brussel-Delhi h/t met 
Lufthansa via München, de luchtha-
ventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse per 
autocar met airconditioning

 +  Visumkosten en -regeling
 +  Annulerings-, bagage- en bijstands-

verzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Old en New Delhi 
 µ  Amritsar, Varanasi en Bodghaya: heilige 
topsteden
 µ  De erotische tempels van Khajuraho
 µ  Kolkata, stad van paleizen
 µ  De religieuze mix van hindoeïsme, boed-
dhisme, islam, sikhisme, jaïnisme, baha-
isme en christendom

DAG 1: Brussel - Delhi
Vlucht naar Delhi.

DAG 2: Delhi O-M-A
Delhi, hoofdstad van Incredible India. Bezoek 
aan o.a. de Qutub Minar en de imposante 
moskee van Jama Masjid. U rijdt langs de 
India Gate, Raj Ghat, het monument voor 
Mahatma Ghandi en het Rode Fort.

DAG 3: Delhi - Amritsar O-M-A
Verder bezoek aan Delhi. In de namiddag 
met de Shatabdi Express naar Amritsar, het 
spirituele en culturele centrum van de sikhs. 

DAG 4: Amritsar O-M-A
Bezoek aan de Gouden Tempel. Onder het 
baldakijn ligt de Grant Sahin, het heilige 
boek van de sikhs. In de namiddag naar de 
Indisch-Pakistaanse grens in Wagga, met de 
ceremonie van het wisselen van de wacht. 

DAG 5: Amritsar - Delhi O-M-A
Naar Jalia Walal Bagh. Daar vond in 1919 de 
slachting van Amritsar plaats. In de namiddag 
vliegt u naar Delhi.

DAG 6: Delhi - Khajuraho O-M-A
Vlucht naar Khajuraho, wereldberoemd voor 
zijn tempels uit de Chandeladynastie. Ze wer-
den vooral bekend omwille van het erotische 
beeldhouwwerk. Bezoek aan het oostelijke 
gedeelte met de jaïntempels. ‘s Avonds woont 
u een klank- en lichtspel bij.

DAG 7: Khajuraho O-M-A
Bezoek aan de westelijk gelegen tempels. De 
meeste zijn gewijd aan Shiva. Vrije tijd.

DAG 8: Khajuraho - Varanasi O-M-A
Vlucht naar Varanasi, het mekka van de hin-
doebedevaarders. Met een riksja rijdt u door 
de nauwe straatjes. Aan de ghats ziet u de 
verlichte tempels en de drijvende Diyas of 
kaarsjes op de Ganges.

DAG 9: Varanasi O-M-A
Boottocht op de Ganges. Bij zonsopgang kunt 
u de vrome hindoepelgrims zien die zich 
onderdompelen in de heilige rivier en ook 
de crematieghats. Naar Sarnath, de wieg van 
het boeddhisme, waar Boeddha voor het eerst 
zijn leer predikte.

DAG 10: Varanasi - Bodghaya O-M-A
Naar Bodghaya met halte in Sasaram, met de 
monumenten van de Afghaanse heerser Sher 
Sha, en Gaya. Een pelgrimsstadje genoemd 
naar de god die de hindoes verlost van hun 
zonden.

DAG 11: Bodghaya O-M-A
Het belangrijkste pelgrimsoord voor de boed-
dhisten met tal van kloosters en tempels. Hier 
bereikte Siddharta Gautama verlichting onder 
de bodhiboom. Bezoek aan de Mahabodhi-
tempel, de talrijke stoepa’s, de Diamanten 
Troon en de stenen lotusbloemen die de voet-
stappen van Boeddha symboliseren.

DAG 12: Bodghaya - Patna O-M-A
Bezoek aan Nalanda, een centrum van boed-
dhistische kennis. Op zijn hoogtepunt kende 
deze kloosteruniversiteit 2000 leraren en 
10000 studenten. 

DAG 13: Patna - Kolkata O-M-A
Vlucht naar Kolkata, dat wordt beschouwd 
als de culturele hoofdstad. Naar de Jewel Box 
Temple van de jaïns en verder naar Kumar-
tuli, waar grote godenbeelden in klei wor-
den gemaakt. Langs het Marmeren Paleis 
naar College Street. Bezoek aan het huis van 
Moeder Teresa, haar graf en het weeshuis 
Shishu Bhawan.

DAG 14: Kolkata O-M-A
Over de Howrath Bridge naar de bloemen-
markt, de regeringsgebouwen, St. John’s 
Church en de botanische tuin. Vervolgens 
naar het Victoria Memorial, een herinnering 
aan de Engelse aanwezigheid. 

DAG 15: Kolkata - Brussel O-M
Laatste verkenning van de stad. U eindigt in 
het Indian Museum met zijn collectie prach-
tige beelden uit heel India. Nog even tijd om 
te winkelen tot de terugvlucht.

DAG 16: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Prakash Goossens naar

INDIA
D E  U N I E K E  M I X  V A N  R E L I G I E S  E N  C U LT U R E N  I N  E E N  B E TO V E R E N D  S U B C O N T I N E N T

200 km

INDIA

New Delhi
PAKISTAN

NEPAL

TIBET

BANGLADESH

Amritsar

Khajuraho

Varanasi

Bodghaya

Patna

Kolkata
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PRAKASH GOOSSENS studeerde on-
der meer aan de KU Leuven, de Université 
Robert Schuman in Straatsburg en de UCL 
en was o.a. assistent aan de rechtenfacul-
teit van de KU Brussel. Momenteel is hij 
verantwoordelijke projectenbeheer in Azië 
voor de Congregatie Broeders van Liefde. 
In die functie is hij vaak teruggekeerd naar 
zijn geboorteland, India.

R E ISDATA
 è  12 november 2016
 ç  27 november 2016

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.330
toeslag 1-persoonskamer: € 950
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor vermelde 

bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in India

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle hotels in 
volpension vanaf ontbijt op dag 2 
t.e.m. middagmaal dag 15

 +  Vlucht Brussel-Delhi en Kolkata-
Brussel via Abu Dhabi met Etihad 
Airways, binnenlandse vluchten 
(lunch aan boord of lunchpakket), de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse per 
autocar met airconditioning

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 Cursus: In het voetspoor van 
de historische Boeddha. De 
ontstaansgeschiedenis van 
het boeddhisme. Door Francis 
Laleman. Genk, di. 21 feb., 7 en 
14 maart van 14 tot 16 uur
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MYANMAR

Mandalay
Monywa

G O L F
VA N

B E N G A L E N

Pagan

Heho

Inlemeer

Yangon

Pindaya

Sagaing

50 km

 µ  Ontdek de oorspronkelijke vorm van 
het boeddhisme
 µ  Ontmoet de vriendelijke Birmanen
 µ  Pagan en zijn duizenden pagodes
 µ  De drijvende tuinen en de beenroeiers 
op het Inlemeer

DAG 1: Brussel - Bangkok - Yangon
Vlucht via Bangkok naar Yangon.

DAG 2: Yangon M-A
Aankomst in de ochtend. Eerste bezoek aan 
de hoofdstad met de Sule en tal van andere 
pagodes, de Indische en de Chinese wijk, de 
Victoriaanse gebouwen uit de koloniale pe-
riode. U wordt, bij zonsondergang, betoverd 
door het goud van de Shwe-Dagonpagode, 
het symbool van Myanmar.

DAG 3: Yangon - Heho - Inlemeer O-M-A
Verdere verkenning van Yangon met de boed-
dha van Chaukhtatgyi en de Botahtaung pa-
gode. Vlucht naar Heho en doorreis naar het 
Inlemeer via het dorpje Nyaugshwe. Naar het 
hotel met een gemotoriseerde kano. 

DAG 4: Inlemeer - In Dein O-M-A
U brengt de dag door op en rond het Inle-
meer en ontdekt het dagelijkse leven van 
stammen zoals de Intha, de Pa-O en de 
Danu. Bezoek aan de pagode van Phaung 
Daw Oo en het Nga-Pheklooster waar de 
monniken een demonstratie geven met hun 
springende katten. 

DAG 5: Inlemeer - Sagar O-M-A
Boottocht naar Sagar. Het minder toeris-
tische en dus authentiekere zuidelijke deel 
van het meer is de woonplaats van etnische 
minderheden zoals de Shan. Bezoek aan de 
prachtige verzonken stoepa’s. U ziet ook de 
beenroeiers en de prachtige drijvende tuinen.

DAG 6: Inlemeer - Pindaya - Pagan O-M-A
Naar het kleine stadje Pindaya. Bezoek aan 
de Shwe-Umingrotten van Pindaya met een 
collectie van meer dan 8000 boeddhistische 
beelden. Vlucht naar Nyaung U (Pagan).

DAG 7: Pagan O-M-A
Pagan is een van de rijkste archeologische 
sites van Azië. Vergaap u aan meer dan 2000 
pagodes, tempels en kloosters die gebouwd 
werden door koning Anawrahta tijdens de 
pagandynastie. Klap op de vuurpijl is de 
prachtige zonsondergang.

DAG 8: Pagan
Uitstap naar Mount Popa, een oud heilig-
dom dat de nats of beschermgeesten van het 
land huisvest, gelegen op een 1500 m hoge 
uitgedoofde vulkaan. Een spiritueel pareltje.

DAG 9: Pagan - Mandalay O-M-A
Vlucht naar Mandalay, culturele hoofdstad 
van Myanmar. Deze geheimzinnige koning-
stad heeft een exotische charme die grote 

indruk maakt op vele bezoekers. Naar Ama-
rapura, de oude hoofdstad, waar u over de 
U Beinbrug naar de Pathodawgyipagode 
wandelt. Bezoek aan de Mahamunipagode, 
het prachtige klooster van Shwe Nan Daw 
Kyuang en de Kuthodawpagode met zijn 729 
marmeren boeddha-inscripties.

DAG 10: Mandalay - Monywa O-M-A
Daguitstap naar Monywa. U steekt de Chind-
winrivier over voor een bezoek aan de Po Win 
Taunggrotten met unieke muurschilderingen 
en 12de-eeuwse figuren en de Thanboddhaypa-
gode met meer dan 500000 boeddhabeeldjes!

DAG 11: Mandalay - Sagaing O-M-A
Naar Sagaing met zijn typische dorpjes, kloos-
ters en ateliers met oude ambachten.

DAG 12: Mandalay -Bangkok O
Na het ontbijt terugvlucht via Bangkok naar 
Brussel.

DAG 13: Bangkok -Brussel
Aankomst ’s ochtends.

PAG A N, M AGI E I N STE E N
Overal onder de Birmaanse zon schitteren elegante 

tempels, stoepa’s, witgekalkt of verguld, en pagoden 

als gouden torens tussen weelderige nuances van 

tropisch groen. Pagan is een magisch oord, even 

mysterieus en indrukwekkend als het oude Angkor, 

maar minder somber. 

Z W I JGZ A M E MON N I K E N E N 
GOU DE N STOE PA’S
Bijna alle Birmanen zijn volgelingen van de leer van 

de ouderen, het Theravadaboeddhisme. Alle aspec-

ten van het Birmaanse leven zijn doordrongen van 

boeddhistische praktijken en elke dag begint met 

de stille optocht van monniken, die in het licht van 

de opkomende zon met hun bedelnap op ronde 

trekken. Men kan er bijna dagelijks deelnemen aan 

feestelijke ordinaties, waarbij familie en vrienden 

een toekomstige monnik in een kleurrijke stoet naar 

het klooster vergezellen. Bizarre goden kleuren het 

dagelijks leven en geven aan de tempels een stem-

ming die in geen enkel ander boeddhistisch land te 

vinden is. Die unieke sfeer wordt nog intenser door 

de uitstraling van de typische tempelarchitectuur.

Met Marc Van Craen naar

MYANMAR
L A N D  V A N  D U I Z E N D E N  PA G O D E S ,  S TO E PA’ S  E N  M O N N I K E N
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MARC VAN CRAEN behaalde na zijn 
studies toerisme in Mechelen een bachelor 
of arts in Far East Area Studies en een mas-
ter of arts in International Relations aan 
Sophia University in Tokyo. Hij heeft een 
lange diplomatieke carrière achter de rug.

R E ISDATA
 è  4 mei 2017
 ç  16 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.875
toeslag 1-persoonskamer: € 740
korting voor Davidsfonds leden : € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in Myanmar

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende hotels

 +  Volpension vanaf de lunch op dag 2 
t.e.m. het ontbijt op dag 12

 +  Vluchten Brussel-Bangkok-Yangon h/t 
met Thai Airways, de binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Phnom Penh, de hoofdstad van Cam-
bodja
 µ  Siem Reap met de tempels van Angkor 
Wat, misschien wel de mooiste van heel 
Azië
 µ  Kratie met zijn mooie koloniale archi-
tectuur
 µ  De watervallen van Bousra, prachtige 
bossen en landschappen rond de Me-
kongdelta en de Irrawaddydolfijnen

DAG 1: Brussel - Bangkok - Phnom Penh
Vlucht via Bangkok naar Phnom Penh, de 
hoofdstad van Cambodja.

DAG 2: Phnom Penh M-A
Aankomst in de voormiddag. Stadsbezoek 
met o.a. het prachtige paleis met de Zilveren 
Pagode. Wandeling over de Russische markt.

DAG 3: Phnom Penh O-M-A
Na het ontbijt bezoekt u het Tuol Sleng Ge-
nocide Museum. In de namiddag geeft Sam 
Ath Chhith, directeur van WWF Cambodja, 
uitleg over de biologische rijkdommen van 
Cambodja en de uitdagingen om ze te be-
schermen.

DAG 4: Phnom Penh - Sen Monorom O-M-A
Wandeling in Sen Monorom, de hoofdplaats 
van een heuvelachtig gebied vol grasland en 
bos. Nadien geeft Phath Moul, regioverant-
woordelijke van WWF, een introductie over 
het Eastern Plane Landscape. Tot 2007 leefden 
daar tijgers in het wild.

DAG 5: Sen Monorom - Mondulkiri 
Forest O-M-A
In het bos van Mondulkiri observeert u het 
leven in het wild en ontmoet de Trapeang Kha 
Erm, een inheems volk dat nog grotendeels 
in en van de natuur leeft. In de namiddag 
bezoekt u een hars- en honingbedrijf en een 
bamboebedrijf in volle ontwikkeling.

DAG 6: Sen Monorom - Kratie O-M-A
In de voormiddag bezoekt u de watervallen 
van Bousra. Na de middag rijdt u door naar 
Kratie. Chandet Horm van WWF geeft u een 
introductie over het uitzonderlijke Mekong 
flooded forest landscape.

DAG 7: Kratie O-M-A
U gaat op dagexcursie en ontdekt de geheimen 
van de machtige Mekongdelta. In een vissers-
dorpje bereiden de plaatselijke vrouwen uw 
lunch. Met wat geluk ziet u nesten van bedreig-
de vogels zoals de reuzen- of witschouderibis.

DAG 8: Kratie O-M-A
Vandaag bezoekt u een dolfijnenpoel in de 
Mekong. Per boot gaat u op zoek naar de bijna 
uitgestorven Irrawaddydolfijnen.

DAG 9: Kratie - Kompong Thom O-M-A
U rijdt naar Kompong Cham, een stad met 
koloniale charme en sfeer. Onderweg bezoekt 
u Wat Nokor, een moderne pagode ‘geperst’ 
in de muren van een 11de-eeuws heiligdom. 

DAG 10: Kompong Thom - Siem Reap 
O-M-A 
U bezoekt Sambor Prei Kuk, een pre-Ang-
koriaans tempelcomplex aan de oostelijke 
oever van het Tonle Sapmeer. Onderweg naar 
Siem Reap bezoekt u nog enkele dorpjes en 
de Naga Bridge.

DAG 11: Siem Reap O-M-A
Na het ontbijt bezoek aan de oude ommuurde 
stad Angkor Thom. Verder door naar Ang-
kor Wat, het grootste religieuze monument 
ter wereld. 

DAG 12: Siem Reap O-M-A
Vandaag bezoekt u het noorden van Angkor 
en de tempel van Banteay Srei. In roze zand-
steen zijn er talloze gedetailleerde bas-reliëfs 
gemaakt. Verder door naar de tweelingtem-
pels van Thommanon, de tempel van Chau 
Say Tevoda en die van Ta Keo. Tot slot nog 
de grote overwoekerde tempel van Ta Prohm. 

DAG 13: Siem Reap O-M-A
Na het ontbijt vertrekt u naar de tempels van 
de Roluosgroep. Vanaf het hoogste niveau heeft 
u een prachtig uitzicht over het gebied. Nadien 
bezoek aan de lokale markt van Roluos. Aan 
boord van een sampan verkent u het drijvende 
dorp Kompong Phluk. U sluit de dag af met 
een prachtige zonsondergang. 

DAG 14: Siem Reap - Bangkok O-M 
Na het ontbijt vrije tijd tot de terugvlucht 
naar Brussel via Bangkok.

DAG 15: Brussel 
Aankomst in de ochtend in Brussel. 

Met Isabelle Vertriest naar

CAMBODJA
E E N  M I X  V A N  C U LT U U R  E N  N AT U U R  O P  H O O G  N I V E A U

50 km

Phnom Penh

CAMBODJA

Sen Monorom

Kratie

Kompong Cham

Siem Reap

LAOS

THAILAND

VIETNAM

138 RO N D R E I Z E N  W E R E L D



ISABELLE VERTRIEST heeft twee grote 
professionele liefdes: ecologie en ontwik-
kelingskwesties in het Zuiden. Dankzij die 
passie werkte ze jarenlang in Nicaragua 
als adviseur bosbeheer en was ze Zuid-
manager voor Oxfam België. Sinds 2013 
is ze coördinator van de internationale 
programma’s bij WWF België. Ze werkt er 
o.a. rond herbebossing en bescherming 
van bedreigde dieren en doet daarnaast 
ook aan prospectie. Ecologische economie, 
natuurconservatie en sociale gerechtigheid 
zijn haar drijfveren en ze bezocht de pro-
jecten in Cambodja meermaals. 

R E ISDATA 
 è  31 januari 2017
 ç  14 februari 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 3.325
toeslag 1-persoonskamer: € 545
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Enkele lezingen door vertegenwoor-
digers van WWF Cambodja

 +  WWF begeleiding tijdens de excur-
sies op dag 6, 7 en 8

 +  Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in Cam-
bodja

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Overnachtingen in comfortabele 
hotels in volpension vanaf de lunch 
op dag 2 t.e.m. de lunch op dag 14

 +  Vluchten Brussel-Phnom Penh en 
Siem Reap-Brussel met Thai Airways, 
telkens via Bangkok, de luchthaven-
taksen

 +  Vervoer in comfortabele autocar met 
airconditioning 

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

© SHUTTERSTOCK

Deze reis 
verloopt in 
samenwerking 
met WWF België

WWF is een van de meest omvangrijke en gerespecteerde internationale 

natuurbehoudorganisaties ter wereld. Hun netwerk bestaat uit meer dan 90 

kantoren in meer dan 65 landen en ze werken zowel lokaal als mondiaal. WWF 

leidt meer dan 1300 projecten in meer dan 100 landen. De meeste WWF-

projecten worden lokaal uitgevoerd en zijn heel gevarieerd. In Cambodja werkt 

WWF specifiek rond de herintroductie van de tijger in het Mondulchiribos en 

de bescherming van de Irrawaddydolfijn, het zwijnshert en het Flooded Forest. 

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en 

bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, 

door te werken aan het behoud van de biodiversiteit, door toe te zien op een 

duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en door mensen aan te zetten 

vervuiling en overconsumptie te verminderen.
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ETHIOPIË

R O D E  Z E E

Axum

Gondar

Bahir Dar

Lalibela

Addis Ababa

Mekele

Langano

Arba Minch

Sodo

Simien-
gebergte

100 km

 µ  Eeuwenoude tradities tijdens Palmzon-
dag in Axum
 µ  Het indrukwekkende Simiengebergte
 µ  Bezoek aan de prachtige rotskerken van 
Lalibela
 µ  Sporen van het Aksumitische rijk en de 
Ark des Verbonds
 µ  De bronnen van de Blauwe Nijl en de 
grote meren van het zuiden

DAG 1: Brussel - Addis Ababa
Vlucht naar Addis Ababa.

DAG 2: Addis Ababa M-A
Aankomst in de vroege ochtend. Bezoeken 
aan onder meer de Saint-Georgekathedraal 
en het Nationaal Museum met o.a. de over-
blijfselen van het 3,5 miljoen jaar oude skelet 
van Lucy. 

DAG 3: Addis Ababa - Arba Minch O-M-A
Bezoek aan het Etnologisch Museum en de 

Trinitykathedraal, de grootste orthodoxe kerk 
van het land en de laatste rustplaats van keizer 
Haile Selassie. Vlucht naar Arba Minch en 
transfer naar het hotel aan de twee meren 
Abaya en Chamo.

DAG 4: Arba Minch O-M-A
Boottocht op het Chamomeer waar u kro-
kodillen en nijlpaarden kunt spotten. Naar 
een van de dorpjes van de Dorze, bekend om 
hun weefkunst.

DAG 5: Arba Minch - Langano O-M-A
Via Sodo naar Shashemene, waar de rastafa-
ribeweging haar oorsprong vond. Onderweg 
houdt u halt bij de dorpjes van de animisti-
sche Wolayita en de Alabastam.

DAG 6: Langano O-M-A
U verkent de meren van Abijata en Shalla 
met hun unieke vogelpopulatie.

DAG 7: Langano - Addis Ababa O-M-A
Terug naar Addis via Butajira. In Tiya, met 
zijn gelijknamige stèles, maakt u kennis met 
de monolithische cultuur van Afrika.

DAG 8: Addis Ababa - Axum O-M-A
Vlucht naar Axum en bezoek aan het Antro-
pologisch Museum en de Tsion Maryamka-
thedraal, die de Ark des Verbonds huisvest. 
Een monnik staat in voor het bewaken van 
dit mysterie en hij zal dan ook enkel na zijn 
dood de kerk verlaten. Start van de festivitei-
ten voor het grote palmzondagfeest. 

DAG 9: Axum O-M-A
In het stadspark ziet u de resten van het paleis 
van koning Ezana uit de 4de eeuw, de 2000 
jaar oude monolithische stèles, het graf van 
koning Khaleb en de ruïnes van het paleis 
van koningin Sheba. 

DAG 10: Axum - Simiengebergte O-M-A
Door het indrukwekkende Simiengebergte 
dat erkend is als Unesco-werelderfgoed, een 

traject van 280 km, dat in al zijn grootsheid 
bijna eentonig wordt.

DAG 11: Simiengebergte - Gondar O-M-A
In de voormiddag gaat u op zoek naar de hier 
bekende Geladabavianen. In de namiddag 
doorreis naar Gondar. Bezoek aan de sprook-
jesachtige voormalige keizerlijke hoofdstad 
met het ommuurde paleisdomein, de Debre 
Berhane Selassiekerk en het Bad van Fasilidas, 
oorspronkelijk een lustslot met idyllische tuin. 

DAG 12: Gondar - Bahir Dar O-M-A
Naar Bahir Dar en de watervallen van de 
Blauwe Nijl. Boottocht op het Tanameer en 
bezoek aan het klooster Ura Kidane-Mihret. 

DAG 13: Bahir Dar - Lalibela O-M-A
Vlucht naar Lalibela. Bezoek aan de vlakbij 
gelegen 13de-eeuwse rotskerken, die be-
schouwd worden als een van de acht we-
reldwonderen (Unesco-werelderfgoed). De 
toenmalige koning Lalibela was zodanig in 
de ban van Jeruzalem dat hij de heilige stad 
symbolisch liet uithakken in de rotsen. Lali-
bela, ook wel het Zwarte Jeruzalem genoemd, 
is een van de hoogtepunten van deze reis. 

DAG 14: Lalibela O-M-A
Verder bezoek aan de rotskerken. Vandaag is 
het Goede Vrijdag en geniet u van de paas-
drukte en de ingetogen orthodoxe gezangen.

DAG 15: Lalibela - Addis Ababa O-M-A
Vlucht naar Addis Ababa voor de laatste be-
zoeken of om wat te winkelen. Afscheidsmaal 
met Ethiopische folklore. Terugvlucht.

DAG 16: Addis Ababa - Brussel
Aankomst in de ochtend.

Met Katelijne Hermans naar

ETHIOPIË
V E R R A S S E N D  E N  H I S TO R I S C H  L A N D  V A N  V E R S C H E I D E N H E I D,  S C H O O N H E I D  E N  R I J K D O M
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KATELIJNE HERMANS werkte jarenlang 
voor het VRT-journaal en trok regelmatig op 
reportage naar Ethiopië. Zij geraakte in de 
ban van de prachtige natuur en de lokale 
bevolking en keerde daarom meermaals, 
zowel privé als als reisbegeleider, terug 
naar dit boeiende land.

R E ISDATA
 è  1 april 2017
 ç 16 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 3.870 
toeslag 1-persoonskamer: € 510
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 19 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Boottocht op het Tana- en Chamomeer

 +  Reisbegeleiding en lokale Engelstalige 
gidsen

 + Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in Ethiopië

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Verblijf in eenvoudige maar comfor-
tabele standaardhotels

 +  De maaltijden vanaf de lunch op dag 
2 t.e.m. het diner op dag 15, flesjes 
mineraalwater 

 +  Lijnvluchten Brussel-Addis Ababa h/t 
met Ethiopian Airlines, de binnen-
landse vluchten, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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SENEGAL

Saint-Louis

Kayar

Dakar

N O O R D
AT L A N T I S C H E

O C E A A N

Savoigne

Nationaal Park
van Djoudj

Lac
Rose

Saly

Thiès

Joal-Fadiouth
Samba Dia

Gorée

Lompoul

Toubacouta

Dassilame
Sérère 

Saloumdelta

GAMBIA

20 km

 µ  Hoofdstad Dakar en slaveneiland Ile 
de Gorée
 µ  Het koloniale Saint Louis
 µ  Prachtige natuur in het Nationaal Park 
van Doudj en de Saloumdelta

DAG 1: Brussel - Dakar A
Rechtstreekse vlucht naar Dakar. Korte rond-
rit in de Senegalese metropool.

DAG 2: Dakar - Gorée O-M-A
Op verkenning in het politieke, economische 
en culturele knooppunt van de regio. Voor 
de kust van Dakar ligt Ile de Gorée, wegens 
zijn strategische ligging in de beschutte baai 
een ideale ankerplaats voor de Europese han-
delsschepen. Verschillende Europese naties 
hebben het bezet en uiteindelijk werd het 
eiland het symbool van een van de meest 
tragische periodes uit het koloniale tijdperk: 
de slavenhandel.

DAG 3: Lac Rose - Kayar - Saint-Louis O-M-A
Lac Rose, het meer dat door het hoge zoutge-
halte een roze kleur krijgt als de zon er lang 
genoeg op schijnt, zorgt voor een wonder-
lijk schouwspel! In Kayar, de grootste niet-
industriële vissershaven, geniet u van het 
kleurrijke spektakel wanneer de vissersboten 
binnenvaren en nadien de vangst van de dag 
verkopen. Verder naar Saint Louis, hoofdstad 
van de voormalige Franse West-Afrikaanse 
kolonies, en Unesco-werelderfgoed.

DAG 4: Nationaal Park van Djoudj - Sa-
voigne - Saint-Louis O-M-A
Ochtendlijk bezoek aan het Nationaal Park 
van Djoudj, het op twee na belangrijkste vo-
gelreservaat ter wereld. U verkent dit unieke 
natuurgebied per prauw. Lunch in en bezoek 
aan de Ateliers Saint Blaise van de katholieke 
missie van Savoigne. Onder leiding van een 
Italiaanse pater leren jongeren uit de streek 
aardewerk maken om zo hun economische 
situatie te verbeteren. Terug naar Saint-Louis. 
Per paardenkoets door de straten van de oude 
administratieve hoofdstad van het koloniale 
Senegal.

DAG 5: Nguelakh - Lompoul O-M-A
In het Peuldorp Nguelakh bezoekt u een ont-
wikkelingsproject dat mee door Belgen werd 
opgezet. Nguelakh deelt een aantal faciliteiten 
met de omliggende dorpen: een school, een 
hospitaaltje, een opleidingscentrum … Be-
zoek aan enkele ateliers. Verder per 4x4 over 
de duinen naar de woestijn van Lompoul. 
De prachtige panorama’s bij valavond zullen 
u nog lang bijblijven. Overnachting in een 
tentenkamp in de oase.

DAG 6: Thiès - Toubacouta O-M-A
Langzaam afzakken naar het zuiden van het 
land. De eerste stop is Thiès, een van de oud-
ste nederzettingen van Senegal. Rondleiding 
in de stad met bezoek aan de Manufactures 
Sénégalaises des Arts Décoratifs, waar vooral 

(wand)tapijten van hoge kwaliteit worden 
gemaakt. Verder naar Toubacouta.

DAG 7: Dassilame Sérère - Saloumdelta 
- Toubacouta O-M-A
De Siné-Saloum delta met zijn wirwar van 
mangrovekreken en duizenden eilandjes is 
een van de mooiste streken van Senegal. De 
dag begint met een bezoek aan Dassilamé 
Sérère, een dorp dat dankzij internationale 
steun resoluut gekozen heeft voor het eco-
toerisme. Nadien verkent u per prauw enkele 
eilanden van de Saloum.

DAG 8: Samba Dia - Joal-Fadiouth - Saly 
O-M-A
U verlaat de mangroves. De overzetboot 
brengt u naar Foundiougne vanwaar u door 
het palmbos van Samba Dia naar Joal-Fa-
diouth rijdt. De voetgangersbrug leidt naar 
het schelpeneiland. Het eiland met volledige 
dorpen erop ontstond op een eeuwenoude 
afvalberg met resten van de schelpdieren-
vangst. Vervolgens noordwaarts, naar Saly.

DAG 9: Saly - Dakar O-M-A
Vrije voormiddag. Na het middagmaal rit 
naar Dakar. Als zijn agenda het toelaat wordt 
u uitgenodigd op een receptie bij de Belgische 
ambassadeur in Dakar (o.v.). Rechtstreekse 
terugvlucht naar Brussel.

DAG 10: Brussel
Aankomst in Brussel in de vroege ochtend.

R E IZE N I N A FR I K A
Een reis organiseren in Afrika is - zelfs voor een er-

varen reisorganisatie - een belevenis. Door de zeer 

specifieke reisomstandigheden is het mogelijk dat 

het programma van deze reis zowel qua inhoud als 

volgorde gewijzigd moet worden. Dat kan zowel 

gebeuren vóór de afreis als tijdens de reis.

Met Kathleen Billen naar

SENEGAL
L A N D  V A N  G A S T V R I J H E I D  V O L  G E S C H I E D E N I S
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KATHLEEN BILLEN , auteur van de 
toeristische gids Senegal met de beste 
Belgische adresjes, woonde van 2011 tot 
2015 in Senegal en heeft er haar hart aan 
verloren. Ze volgde haar man, de Belgische 
ambassadeur. Doorheen haar carrière als 
advocaat-fiscalist woonde ze met haar fa-
milie ook op diplomatieke post in Libanon 
en Hong Kong.

R E ISDATA
 è  15 maart 2017
 ç  24 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.175
toeslag 1-persoonskamer: € 290
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 20 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Het boek Senegal van Kathleen Billen 
(1 per kamer)

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen in eenvoudige maar 
kwaliteitsvolle hotels, een avond in 
een tentenkamp

 +  Verblijf in volpension vanaf het 
avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
avondmaal op dag 9

 +  Lokale overheids- en servicetaksen

 +  Lijnvluchten Brussel-Dakar h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

 +   Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

RO N D R E I Z E N  W E R E L D  143



 µ  De slavenforten van Ouidah, Cape Coast 
en Elmina
 µ  Het Voltameer, het grootste stuwmeer 
van West-Afrika, met de Akosombodam
 µ  De paalwoningen op het Nokoué-meer
 µ  Het Kakum National Park, een beschermd 
stukje tropisch regenwoud met bedreig-
de diersoorten en talloze vogelsoorten
 µ  Kennismaking met bijzondere ngo-
projecten van Vredeseilanden en Hubi 
& Vinciane

DAG 1: Brussel - Cotonou
Vlucht naar Cotonou, Benin.

DAG 2: Cotonou - Porto Novo - Ouidah 
O-M-A
U start de reis met een bezoek aan het haven-
stadje Porto Novo, ooit een belangrijke haven 
voor de slavenhandel en nu de hoofdstad van 
Benin. U bezoekt er het etnografisch museum, 
het paleismuseum van koning Toffa en de 
Grote Moskee en maakt een boottocht op het 
Nokoué-meer met zijn paalwoningen. Verder 
naar Ouidah, de spirituele hoofdstad van het 
land en wieg van de voodoocultus. Bezoek 
aan het Portugese fort met het museum over 
de slavenhandel en het ‘heilige woud’ met de 
schrijnen voor inheemse goden.

DAG 3: Abomey - Dassa-Zoumé O-M-A
‘s Morgens verkent u Abomey, de voorma-
lige hoofdstad van het machtige inlandse 
koninkrijk Dahomey, dat zijn rijkdom 
dankt aan slavenrazzia’s en de verkoop van 
krijgsgevangenen. Het historisch museum 
in het voormalige paleizencomplex evoceert 
het leven van de vroegere koningen. Naar 
Dassa-Zoumé, waar u kennismaakt met de 
vereniging van étuveuses. Dat zijn vrouwen 
die voorgestoomde rijst op de markt brengen, 
een vereniging die trouwens door Vredesei-
landen ondersteund wordt.

DAG 4: Dassa-Zoumé O-M-A
Vandaag nemen de étuveuses u mee op sleep-
touw. Ze laten u het hele verwerkingsproces 
van de rijst zien: hoe ze die stomen en op 
zoek gaan naar manieren om hout en water 
te besparen, hoe ze de onzuivere rijstkorrels 

verwijderen en de rijst verpakken. Ze vertellen 
u hoe ze konden uitgroeien tot een organisatie 
van 1500 leden en gaan graag met u in gesprek 
over hun plaats als vrouw in de samenleving.

DAG 5: Glazoué - Papané - Parakou O-M-A
U bezoekt een indrukwekkende rijstfabriek 
en gaat dan samen met de vrouwen naar de 
markt van Glazoué, de grootste markt van 
de streek. Daar leert u hoe de markt werkt 
en hoe de prijzen bepaald worden. Naar de 
universiteitsstad Parakou. In Papané stopt u 
voor een bezoek aan Hospital Saint Martin. 
Dat voormalige brousseziekenhuis is met 
Belgische steun uitgegroeid tot een belangrijk 
referentieziekenhuis in de regio.

DAG 6: Parakou O-M-A
In de omgeving van Parakou staan er en-
kele ngo-projecten op het programma, 
waaronder de pilootboerderij en het op-
leidingscentrum Ferme de Sokounon, het 
weeshuis Dam Koosiabou en een project 
voor tweedekansonderwijs voor vrouwen. 
Al die projecten werden mee gerealiseerd 
dankzij Belgische ngo’s.

DAG 7: Kassouala - Parakou O-M-A
In Kassouala, aan de grens met Nigeria, 
bezoekt u het plaatselijke schooltje. Op de 
terugweg naar Parakou stopt u even in het 
dorpje Gaa Baka en aan het koninklijk pa-
leis Kiburu. 

DAG 8: Djougou - Kara O-M-A
U steekt de grens over en rijdt Togo binnen. 
In het noorden van het land bezoekt u Kara, 
een stad uit de tijd van de Duitse kolonisatie.

DAG 9: Taberma Vallei - Atakpamé O-M-A
In de Taberma Vallei ziet u de typische ‘tata’ 
huizen in Nadoba en Warengo. Na de lunch 
verder naar Atakpamé.

DAG 10: Kpalimé - Akosombo O-M-A
Verborgen in een prachtig groen heuvelland-
schap ligt Kpalimé, ooit een Duits hill station 
midden tussen koffie- en cacaoplantages. U 
steekt de grens met Ghana over en rijdt verder 
langs het Voltameer. Dat grootste stuwmeer 
van West-Afrika met de Akosombodam was 
het paradepaardje van de eerste president en 
vrijheidsheld Kwame Nkrouma. 

Met John Everaert & Seppe Deckers naar

BENIN, TOGO & GHANA
B E L E E F  E E N  A U T H E N T I E K E  A F R I K A A N S E  T R I LO G I E

GHANA

TOGO

NIGERIA

Accra 

Cotonou

Porto Novo 

Ouidah

Kpalimé

Parakou

Dassa-Zoumé 

Djougou

Kara

Atakpamé

BENIN

Akosombo

AnamaboElmina

Cape Coast 

Papané

Glazoué 

     

Abomey

50 km
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JOHN EVERAERT is em. hoogleraar aan 
de UGent, waar hij koloniale geschiedenis 
doceerde. Hij ontwerpt en begeleidt al lang 
culturele reizen, doceert voor Davidsfonds 
Academie en begeleidde al verschillende 
Davidsfonds Cultuurreizen.

SEPPE DECKERS is em. hoogleraar aan 
de KU Leuven, heeft wereldwijd als bio-
ingenieur meer dan 25 jaar toonaangevend 
onderzoek en expertise opgebouwd in bo-
demkunde - vooral in Ethiopië en recent 
ook in Benin. Hij hecht veel belang aan 
de maatschappelijke valorisatie van we-
tenschappelijk onderzoek, met een focus 
op samenwerking voor ontwikkeling. Hij is 
bestuurder van Stichting Hubi & Vinciane

R E ISDATA
 è  3 maart 2017
 ç  16 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.145
toeslag 1 persoonskamer: € 720
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 20 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Bezoeken aan bijzondere ngo-
projecten van Hubi & Vinciane en 
Vredeseilanden

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Overnachtingen in eenvoudige maar 
kwaliteitsvolle hotels 

 +  Verblijf in volpension vanaf het ontbijt 
op dag 2 t.e.m. het middagmaal op 
dag 13

 +  Lijnvluchten Brussel-Cotonou en 
Accra-Brussel met Brussels Airlines, 
de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

 +  Visumkosten en -regeling

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is een 
partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

R E IZE N I N A FR I K A
Een reis organiseren in Afrika is - zelfs 

voor een ervaren reisorganisatie - een 

belevenis. Door de zeer specifieke 

reisomstandigheden is het mogelijk 

dat het programma van deze reis zo-

wel qua inhoud als volgorde gewijzigd 

moet worden. Dat kan zowel gebeu-

ren vóór de afreis als tijdens de reis.

BE LE E FR E IS?
Deze beleefreis wordt georganiseerd i.s.m. 

Vredeseilanden wil bijdragen aan betere levensomstandighe-

den voor boerenfamilies in Noord en Zuid en zet een inkomen 

uit duurzame landbouw centraal in haar werking. In Benin ligt 

de focus op rijst, een product dat alsmaar meer op het menu 

staat van West-Afrikaanse families. Vredeseilanden werkt er 

samen met de Regionale Unie van étuveuses (vrouwen die 

rijst voorstomen) en de Nationale Unie van Rijstboeren. Het 

opzet is de rijsthandel op een duurzame manier te verbeteren 

ten voordele van duizenden boerenfamilies. Deze reis biedt 

u een onvergetelijke ervaring en unieke contacten in een 

ecologisch en sociaal verantwoord kader.

De Stichting Hubi & Vinciane streeft een integrale benadering 

van streekontwikkeling na in de regio Parakou-N’dali met 

projecten in de gezondheidszorg, het onderwijs en het onder-

nemerschap met focus op landbouw en voedselvoorziening. 

De projecten van de stichting hebben een tastbare impact op 

de gezondheidszorg van 500 000 inwoners in de regio van 

Parakou en op het onderwijs van meer dan 5 000 leerlingen 

in lagere scholen en colleges. De stichting draagt ook bij 

tot een beter inkomen voor meer dan 250 gezinnen in een 

vijftiental dorpen dankzij verantwoorde landbouwpraktijken. 

De bezoeken aan de lokale projecten van Vredeseilanden en de 

Stichting Hubi & Vinciane zijn nog onder voorbehoud. Zij kun-

nen eventueel nog gewijzigd worden naar andere projecten.

DAG 11: Anamabo O-M-A
U laat Accra links liggen en volgt de kust tot in Ana-
mabo, uw uitvalsbasis voor de komende dagen. On-
derweg bezoek aan het fort Amsterdam in Abanzé.

DAG 12: Cape Coast - Elmina - Anamabo O-M-A
U bezoekt een paar slavenforten langs de voor-
malige Goudkust. Het indrukwekkende fort in 
Cape Coast, restant van de goud- en slavenhandel 
met het Ashantikoninkrijk, is mooi gerestaureerd. 
Het herbergt een museum waar u een goed beeld 
krijgt hoe de slaven er werden vastgehouden tot 
hun inscheping. Elmina was ooit het hart van de 
West-Afrikaanse goudhandel. In 1482 bouwden 

de Portugezen er het reusachtige fort São Jorge 
da Mina. Daarna naar het Kakum National Park, 
een beschermd stukje tropisch regenwoud met 
bedreigde diersoorten en talloze vogelsoorten. 

DAG 13: Accra - Brussel O-M
Accra: hoofdstad en kloppend hart van Ghana. 
Bezoek aan het Nationaal Museum, Independence 
Square, het Kwame Nkrouma Memorial Park en 
het Sint-Jamesfort met de pittoreske vissershaven. 
Daarna rechtstreekse terugvlucht naar Zaventem.

DAG 14: Brussel
Aankomst ‘s morgens vroeg in Zaventem.
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Khorixas

Swakopmund

Z U I D
AT L A N T I S C H E

O C E A A N

Damaraland

Etosha Nationaal Park  

Otijiwarongo

Sossusvlei

Keetmanshoop

Walvisbaai

Windhoek

Twyfelfontein

Lüderitz

ZUID-AFRIKA
100 km

 µ  De prachtig gekleurde duinen van de 
Sossusvlei 
 µ  Op safari naar de Big Five in Etosha
 µ  De volkeren en hun cultuur (Damara, 
Herero, Nama en San)
 µ  Duizenden jaren oude rotstekeningen 
in Twyfelfontein 

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Windhoek 
Bustransfer naar Frankfurt en vlucht naar 
Windhoek.

DAG 2: Windhoek M-A
Aankomst en ontvangst door de Afrikaans-
talige gids. Bezoek aan de hoofdstad. 

DAG 3: Windhoek - Keetmanshoop O-M-A
Lange rit naar Keetmanshoop, de belang-

rijkste stad in Zuid-Namibië. U trekt naar 
de Speeltuin van de Reuzen, een gebied vol 
bizarre rotsblokken en het Kokerbomenwoud.

DAG 4: Keetmanshoop - Lüderitz O-M-A
Verder westwaarts naar Lüderitz. Het stadje 
met Duitse straatnamen, Duitse koloniale 
gebouwen, Bäckerei en Zimmer frei-bordjes 
staat bekend om zijn pastelkleurige huisjes 
in Jugendstil.

DAG 5: Lüderitz - Kolmanskop - Lüderitz 
O-M-A
Kolmanskop was ooit een welvarend mijn-
werkersdorp, maar is nu een spookstadje 
én een van Afrika's populairste fotolocaties.

DAG 6: Lüderitz - Sossusvlei O-M-A
Via Aus en Helmeringhausen, door de schil-
derachtige Neisipvlakte aan de rand van de Na-
mibwoestijn naar het Nationale Park Sossusvlei. 

DAG 7: Sossusvlei - Swakopmund O-M-A
In de vroege ochtend bezoekt u de Sesriem 
Canyon, Sossusvlei en Duin 45. Per 4x4 naar 
de Sossusvlei, een enorme kleipan in het cen-
trum van de Namibwoestijn. Na een vroege 
lunch verder via Solitaire naar Swakopmund.

DAG 8: Swakopmund O-M-A
Bezoek aan Swakopmund. Na de lunch het 
Namib Naukluft Park. Met wat geluk maakt 
u er kennis met de struisvogels, springbok-
ken en bergzebra’s. In de Welwitschiavlakte 
bewondert u de Welwitschiaplant, een levend 
fossiel. U ontdekt ook de Maanvallei, een 
indrukwekkende rotsformatie. 

DAG 9: Walvisbaai - Swakopmund O-M-A 
Uitstap naar Walvisbaai met haar duizenden 
roze flamingo’s. Cruise met brunch terwijl u 
kennismaakt met zeerobben, dolfijnen en sier-
lijke pelikanen. Nadien naar Sandwich Har-
bour, een oud bolwerk van de walvisvangst.

DAG 10: Swakopmund - Damaraland O-M-A 
Noordwaarts naar het Kaap Kruis Reservaat, 
uniek vanwege het grote aantal Kaapse pels-

robben. In Bushman’s Paradise treft u voor-
historische rotstekeningen van de San aan. 

DAG 11: Damaraland - Erongo Mountain 
O-M-A 
Naar Ameib Lodge voor een tocht naar de 
voorhistorische rotstekeningen van Philip’s 
Cave en de Bull’s Party rotsformaties. 

DAG 12: Damaraland - Twyfelfontein O-M-A 
Rit langs Brandberg, de hoogste top in Nami-
bië. In de namiddag bezoek aan de Verbrande 
Berg. U eindigt in Twyfelfontein, een vlakte 
met voorhistorische muurtekeningen.

DAG 13: Twyfelfontein - Khorixas - 
Etosha O-M-A 
Naar de zuidelijke poort van het Etosha Nati-
onaal Park. Onderweg voorbij het Versteende 
Woud. De bomen zijn er meer dan 200 mil-
joen jaar oud. Game drive in de omgeving.

DAG 14: Etosha Nationaal Park O-M-A 
Hele dag safari doorheen het Etosha Nationaal 
Park. U spot met wat geluk zwarte neushoorns, 
leeuwen, olifanten, buffels, luipaarden, giraffen 
en tientallen vogelsoorten. Lunch op een oud 
Duits fort met schitterend uitzicht.

DAG 15: Etosha - Otijiwarongo O-M-A 
Via Tsumeb naar Grootfontein, met een stop 
aan de Hoba Meteoriet en het oorlogsmo-
nument. In de namiddag bezoekt u AfriCat 
Education, een organisatie die zich inzet om 
de cheeta’s, luipaarden en leeuwen van Na-
mibië te beschermen.

DAG 16: Otijiwarongo - Windhoek O-M 
Verder naar Okahandja voor een bezoek aan 
de Duitse militaire begraafplaats met aan-
dacht voor de geschiedenis van de Herero 
en de eerste genocide van de 20ste eeuw. 
Terugvlucht naar Frankfurt.

DAG 17: Frankfurt - Brussel 
Aankomst ’s ochtends en bustransfer naar 
Zaventem.

Met Guy Poppe naar 

NAMIBIË
H E T  PA R A D I J S  O P  A A R D E
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GUY POPPE is journalist en auteur. Van 
1976 tot 2007 werkte hij voor de VRT, 
hoofdzakelijk voor het radionieuws. Afrika 
was altijd een belangrijk werkterrein, zowel 
voor verslaggeving ter plaatse als repor-
tages. De laatste jaren heeft Guy zich op 
het schrijven toegelegd en zijn er van zijn 
hand vier boeken verschenen, met als focus 
vooral Congo. Daarnaast publiceert hij over 
uiteenlopende onderwerpen in kranten, 
tijdschriften en online. In het verleden is 
Guy drie keer naar Namibië gereisd, zowel 
om professionele redenen als privé.

R E ISDATA
 è  24 februari 2017
 ç  12 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 4.995
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor alle ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gids

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in Namibië

 +  Overnachtingen in comfortabele ho-
tels/lodges/luxueuze tentenkampen 
in volpension vanaf de lunch op dag 
2 t.e.m. de lunch op dag 16, afwisse-
lend in hotels en lokale restaurants

 +  Vluchten Frankfurt-Windhoek h/t 
met Air Namibië, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers (o.a. Zaventem-Frankfurt 
h/t) en vervoer ter plaatse in een 
comfortabele autocar/jeeps van de 
lodge/4x4-voertuigen

 +  Annulerings-, bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  Johannesburg met Pretoria en Soweto
 µ  Het Krugerpark, het bekendste natuur-
park van Zuid-Afrika
 µ  De historische steden Kaapstad en 
Tshwane
 µ  De wijnroute Stellenbosch en Fransch-
hoek

DAG 1: Brussel - Johannesburg
Vlucht via Amsterdam naar Johannesburg, 
het commerciële en industriële hart van 
Zuid-Afrika. 

DAG 2: Soweto - Johannesburg O-M-A
Soweto is een township waar ooit twee No-
belprijswinnaars woonden: Desmond Tutu 
en Nelson Mandela. U bezoekt het Hector 
Pieterson Museum, symbool tegen apartheid 
en het Mandelahuis.

DAG 3: Pretoria - Johannesburg O-M-A
Pretoria is de administratieve hoofdstad. 
U bezoekt Church Square en de residen-
tie van Paul Kruger, de Uniegebouwen en 
het Voortrekkersmonument, symbool van 
het doorzettingsvermogen van de blanke 
kolonisten.

DAG 4: Johannesburg - Krugerpark O-M-A
Vlucht naar het Krugerpark. Eerste game 
drive in open 4x4-voertuigen in het privépark 
Mthethomusha Game Reserve, vlak bij het 
Krugerpark. U blijft er ook overnachten. 

DAG 5: Krugerpark O-M-A
Vroeg uit de veren voor een hele dag genieten 
in het prachtige Krugerpark. U gaat per 4x4 
op zoek naar de Big Five.

DAG 6: Panorama Route - Krugerpark O-M-A
U volgt de Panorama Route langs de Blyde 
Rivier Canyon, watervallen, adembenemende 
vergezichten en de holten van Bourke’s Luck. 
U houdt halt in Pilgrim’s Rest, een voormalig 
goudstadje dat nu een nationaal museum is.

DAG 7: Kaapstad O-A
Vlucht via Johannesburg naar Kaapstad. U 
bezoekt het museum van District Six en het 
Kasteel de Goede Hoop. Karl Symons geeft 
een lezing over de laatste bosjesmannen van 
zuidelijk Afrika. 

DAG 8: Bo-Kaap - Kaapstad O-M 
Als het weer het toelaat bezoekt u de Tafel-
berg. Na een ritje in de kabellift geniet u 1087 
m hoger van een prachtig panorama op de 
stad en de oceaan! Uitgebreide rondrit/wan-
deling door de stad. U komt langs de parle-
mentsgebouwen, de Compagnietuinen en het 
Iziko Zuid-Afrikaans Museum. Afternoon 
tea in het Mount Nelson Hotel. De Bo-Kaap 
is een schilderachtige stadswijk, ook bekend 
als de Maleisische buurt. Vrije tijd.

DAG 9: Kirstenbosch - Constantia - 
Kaapstad O-M-A  
De beroemde botanische tuinen van Kirsten-
bosch. Verder door naar de oudste wijnge-
bieden van Constantia. In Groot Constantia 
houden we halt in het Manor House. Op het 
wijndomein Buitenverwachting gaat u pick-
nicken. Verder door naar Klein Constantia, 
de bakermat van de Kaapse wijnbouw! Hier 

proeft u de befaamde Vin de Constance. Di-
ner in restaurant Den Anker.

DAG 10: Peninsula - Kaapstad O-M
Langs de spectaculaire kustlijn van het zui-
delijke schiereiland naar Cape Point. Naar 
Boulders Beach, een beschermd natuurge-
bied waar pinguïns vrij kunnen rondlopen. 
Wijnproeverij op het domein van Cape Point. 

DAG 11: Robbeneiland - Kaapstad O-M-A
Robbeneiland was 400 jaar lang een plaats 
van verbanning en is vandaag een nationaal 
monument en Unesco-werelderfgoed. Boot-
tocht naar Seal Island waar u een kolonie 
zeerobben kunt spotten.

DAG 12: Langa - Stellenbosch - Fransch-
hoek O-M
Langa is de oudste township van Kaapstad. 
Daarna naar de universiteitsstad Stellenbosch. 
Bezoek aan het historisch centrum en Oom 
Samie Se Winkel. 

DAG 13: Hermanus - Elgin Vallei - Fran-
schhoek O-M-A
In Hermanus, de walvissenhoofdstad van de 
wereld, komen de grote zoogdieren massaal 
spelen en paren. U staat vroeg op en maakt 
een boottocht om ze te spotten. Wijnproeverij 
in Almenkerk, met Vlaamse eigenaars en 
uitzicht op de Kogelberg. 

DAG 14: Franschhoek - Amsterdam O-M
In Franschhoek bezoekt u het bekende Hu-
genotenmuseum. Karl Symons vertelt u hier 
meer over de vroege geschiedenis van de 
streek. Wijnproeven en lunchen doet u op 
het wijndomein van Grand Provence. Rond 
middernacht terugvlucht via Amsterdam. 

DAG 15: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Karl Symons naar

ZUID-AFRIKA
D E  A D E M B E N E M E N D E  S C H O O N H E I D  V A N  D E  R E G E N B O O G N AT I E
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KARL SYMONS was meer dan twintg 
jaar tv-producent en -presentator, gespe-
cialiseerd in reisprogramma’s. Sinds 2007 
woont hij permanent in Kaapstad en werkt 
er als onafhankelijk documentairemaker, 
auteur van reisverhalen en nieuwscorres-
pondent voor radio en tv. Karl schreef ook 
twee reisgidsen over Kaapstad en is bezie-
ler van een project voor Zuid-Afrikaanse 
Bosjesmannen.

R E ISDATA
 è  28 oktober 2016 
 ç  11 november 2016 

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.195
toeslag 1-persoonskamer: € 995
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Wijnproeverijen volgens programma

 +  Afternoon tea in het Mount Nelson 
Hotel

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 7 
diners in uitstekende hotels

 +  2 diners in lokale restaurants en 12 
lunches in goede lokale restaurants, 
waarvan een picknick op het wijndo-
mein van Buitenverwachting en twee 
lunches in het hotel

 +  Lijnvluchten Brussel-Johannesburg 
en Kaapstad-Brussel telkens via Am-
sterdam met KLM, de binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar met aircon-
ditioning, in het Krugerpark met 
4x4-voertuigen

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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100 km

 µ  Het indrukwekkende Panamakanaal
 µ  Het contrast tussen het oude koloniale 
centrum en de moderne skyline van 
Panama City
 µ  Nicaragua: land van meren en vulkanen 
en een enorm gastvrije bevolking
 µ  Leon & Granada: prachtige koloniale 
steden

DAG 1:  Brussel - Amsterdam - Panama 
City A
Vlucht naar Panama City vanuit Amsterdam. 
Aankomst in de namiddag. Kort stadsbezoek 
onderweg naar het hotel.

DAG 2: Panama City O-M-A
U bezoekt de archeologische site van de oude 
stad: Panama Viejo. ‘s Namiddags bezoek aan 
de sluizen van Miraflores. Vanaf een dakter-
ras kunt u de sluizen zien waar hopelijk een 
supertanker onder uw ogen voorbijvaart. 

In het bezoekerscentrum komt u meer te 
weten over de aanleg van het kanaal en het 
uitbreidingsproject dat recent werd voltooid. 
Afsluitend bezoek aan het Biodiversiteitsmu-
seum ontworpen door Frank Gehry.

DAG 3: Portobelo - Panama City O-M-A  
U verkent het Nationaal Park Portobelo met 
o.a. de ruïnes van het oude fort San Lorenzo 
en Portobelo. Bezoek aan het nieuwe Ob-
servation Center of the Canal Expansion in 
Colón dat 4 hectare beslaat en een vrij uitzicht 
biedt op het Atlantische deel van het kanaal 
en het Gatunmeer. Terugreis naar Panama 
per trein: fraaie vergezichten gegarandeerd!

DAG 4: Panamakanaal - Panama City O-M-A
U vaart door een deel van het Panamakanaal, 
het beroemdste kanaal ter wereld en een van 
de zeven moderne wereldwonderen. U ziet 
met eigen ogen hoe reusachtige schepen door 
de enorme sluizen varen. Nadien bezoek aan 
Casco Viejo, een historische wijk vol oude 
kerken, smalle straatjes en pittoreske pleinen, 
waar u kennismaakt met het rijke koloniale 
verleden en de meest trendy plekken.

DAG 5: Chagres - Panama City O-M-A
U vaart over de Rio Chagres door het regen-
woud voor een bezoek aan de Emberá-india-
nen, die ongeveer zeventig jaar geleden van hun 
leefgebied Darién naar het Chagres National 
Park verhuisden. Kennismaking met hun le-
venswijze tijdens het genot van een simpele 
en lekkere maaltijd van vis en patacones. ‘s 
Namiddags keert u per kano en bus terug naar 
de moderniteit. Avondmaal met folkoreshow.

DAG 6: Panama City - Managua - Leon 
O-M-A
Vlucht naar Managua. Doorreis naar Leon 
via Leon Viejo (Unesco-werelderfgoed). De 
stad werd verlaten vanwege aardbevingen en 
de dreiging van de Momotombovulkaan en 
30 km verder heropgebouwd.

DAG 7:  Leon O-M-A
Volledige dag bezoek aan Leon, het culturele, 
religieuze en intellectuele hart van Nicaragua. 
U ontdekt er prachtige kerken, een presti-
gieuze universiteit en een indrukwekkende 
vulkanische omgeving. Nadien bezoek aan 
de moddergeisers van San Jacinto.

DAG 8: Leon - Granada O-M-A
Doorreis naar Granada met onderweg bezoek 
aan het Masaya National Park en de Masaya 
Markt. Stop in Catarina, waar er een mooi 
uitzichtpunt is over de Laguna de Apoyo, het 
grootste kratermeer van het land met een 
doorsnede van 6 km.

DAG 9: Granada O-M-A
U bezoekt Granada met boottocht over het 
meer van Nicaragua.

DAG 10: Granada - Ometepe O-M-A
Rit naar San Jorge waar u aan boord gaat van de 
overzet naar Isla de Ometepe, een vulkanisch 
eiland in het meer van Nicaragua. Er zijn petro-
gliefen terug te vinden van de oorspronkelijke 
indianenstammen. U ziet de twee vulkanen 
Volcano Conceptión en Volcano Maderas, 
ontdekt er een indrukwekkende fauna en 
flora en bezoekt er een vrouwencoöperatief 
dat medicinale kruiden kweekt en hibiscuswijn 
produceert. 

DAG 11: Ometepe - Managua O-M-A
Terugrit naar Managua. Onderweg maakt u 
een relatief korte en eenvoudige wandeling 
naar de Mombachovulkaan.

DAG 12: Managua - Atlanta - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel via Atlanta.

DAG 13: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Roger Delbaere naar

PANAMA & NICARAGUA
V E R R A S S E N D E  N AT U U R  E N  C U LT U U R  T U S S E N  T W E E  O C E A N E N
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ROGER DELBAERE is historicus en eredi-
recteur van het secundair onderwijs en al 35 
jaar reisbegeleider van VVL. Zijn kunst- en 
cultuurreizen in Europa en naar Afrika, de 
beide Amerika’s en Azië zijn dankzij zijn 
ervaring en grondige kennis zo degelijk 
als klassiekers maar verrassen alijd weer.

R E ISDATA 
 è  4 april 2017
 ç  16 april 2017

R E ISSOM PE R PE R S.  
2-persoonskamer: € 4.475
toeslag 1-persoonskamer: € 520 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en VVL Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten.

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Panama 
en Nicaragua

 +  Overnachtingen in goede drie- en 
viersterrenhotels

 +  Volpension vanaf het diner op dag 1 
t.e.m. het ontbijt op dag 12

 +  Vluchten Amsterdam-Panama City 
met KLM en Managua-Brussel via At-
lanta met Delta, de luchthaventaksen

 +  Transfers (o.m. Brussel-Amsterdam) 
en vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

 Cursus: Azteken, Inca’s, Maya. 
Precolumbiaanse culturen van 
Spaans-Amerika. Door Werner 
Thomas. St.-Gen.-Rode, di. 4, 
11, 18, 25 okt. van 20 tot 22 uur©

 S
H

U
T

T
E

R
ST

O
C

K

RO N D R E I Z E N  W E R E L D  151



V
E

N
E

Z
U

E
LA

Caribische Zee

Villavieja

COLOMBIA

Bogota

Neiva

San Agustín 

Santa Marta 

Aracataca
Cartagena

Popayan

San Basilio 
del Palenque  

Armenia

Salento
Cali

Calarcá
Tierradentro 

PA
N

A
M

A

100 km

 µ  De koloniale charmes van Bogota en 
Cartagena
 µ  De boeiende archeologische sites van 
Tierradentro en San Agustín
 µ  Santa Marta en Aracataca in het noorden 
van het land

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Bogota A
Vlucht naar Bogota via Frankfurt.

DAG 2: Bogota O-M-A
Vanop Monserrate geniet u van een prachtig 
uitzicht over de stad. In het Museo de Oro kunt 
u een van de mooiste goudcollecties uit de 
precolumbiaanse periode bewonderen. Wan-
deling door de historische wijk La Candelaria.

DAG 3: Bogota - Neiva - Villavieja O-A
Bezoek aan het Museo Botero. Vlucht naar 
Neiva. Transfer naar Villavieja, gelegen op 
de oevers van de Magdalenarivier.

DAG 4: Villavieja - San Agustín O-A
In de vroege ochtend maakt u een wandeling 
in de Tatacoawoestijn. Vervolgens rijdt u naar 
San Agustín. Onderweg kunt u de schoonheid 
van de Colombiaanse Andes in u opnemen. 
Verblijf in een landelijk gelegen hacienda.

DAG 5: San Agustín O-M-A
Bezoek aan het Archeologisch park San 
Agustín, dat Unesco-werelderfgoed is. In de 
namiddag kan u nog andere archeologische 
sites bezoeken, zelfs per paard als u dat wilt!

DAG 6: San Agustín - Tierradentro O-A
Dagrit naar Tierradentro langs een heuvelrijk 
en imponerend landschap. 

DAG 7: Tierradentro O-M-A
Bezoek aan de belangrijkste archeologische 
sites met o.a. de graftombes van Alto del 
Aguacate, vanwaaruit u een mooi uitzicht 
hebt op de verschillende valleien, Alto del 
Duende en Alto de Segovia.

DAG 8: Tierradentro - Popayan O-A
Naar de ‘witte stad’ Popayan, een prachtige 
dagrit door de Paramo met uitzicht op de 
Puracévulkaan.

DAG 9: Popayan - Cali - Calarcá O-M-A
Naar het pittoreske dorpje Silvia en bezoek aan 
de wekelijkse indianenmarkt waar de Guambi-
ano-indianen voor een kleurrijk spektakel zor-
gen. Verder via Cali naar Calarcá, midden in de 
koffieplantages. Verblijf in een koffiehacienda.

DAG 10: Salento en de Valle de Cocora 
O-M-A
Naar Salento en de Valle de Cocora. Met 
jeeps rijdt u door valleien met indrukwek-
kende palmen, soms tot 60 meter hoog. U 
bezoekt een koffieboerderij en leert over het 
productieproces van het Colombiaanse ex-
portproduct bij uitstek.

DAG 11: Armenia - Santa Marta O-M-A
Vanuit Armenia neemt u een ochtendvlucht 

via Bogota naar Santa Marta, de belangrijkste 
Colombiaanse havenstad en centrum van ge-
schiedenis en cultuur. Bezoek aan de Quinta 
de San Pedro Alejandrino, de laatste rustplaats 
van de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder 
Simón Bolívar. 

DAG 12: Aracataca O-M-A
U ontdekt vandaag een nog niet toeristisch 
stukje van Colombia. Daguitstap via Cienega 
naar Aracataca, de geboorteplaats van schrij-
ver Gabriel García Márquez. Zijn ervaringen 
in Aracataca stonden voor een groot deel 
model voor Macondo, de plaats uit zijn roman 
Honderd jaar eenzaamheid. 

DAG 13: Santa Marta - San Basilio del 
Palenque - Cartagena O-M-A
Naar San Basilio del Palenque, een gemeen-
schap met een unieke culturele traditie, ge-
sticht door ontsnapte slaven. Verder naar 
de prachtig ommuurde stad Cartagena, het 
kloppende hart van Caribisch Colombia.

DAG 14: Cartagena O-A
Uitgebreid bezoek aan Cartagena, dat zijn 
koloniale charme wist te bewaren. De plaza’s, 
de kleurrijke balkonnetjes, de nauwe kasseis-
traatjes: alles ademt geschiedenis.

DAG 15: Cartagena O-A
In de voetsporen van Gabriel García Márquez 
maakt u een wandeling geïnspireerd op de 
verhalen en scenario’s van deze Nobelprijswin-
naar. In de namiddag gaat u langs in San Diego, 
het stadsdeel waar vroeger de kooplieden en de 
middenklasse woonden, en de authentieke wijk 
Getsemani met zijn kleurrijke graffitimuren.

DAG 16: Cartagena - Bogota - Frankfurt O
Vlucht naar Bogota en verder naar Brussel 
via Frankfurt.

DAG 17: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Anne-Marie Van Broeck naar

COLOMBIA
V E E L Z I J D I G  E L D O R A D O  I N  H E T  S P O O R  V A N  G A B R I E L  G A R C I A  M A R Q U E Z
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ANNE-MARIE VAN BROECK is antro-
pologe en doceert deeltijds aan de KU 
Leuven binnen de Master in Toerisme. Zij 
heeft al meer dan twintig jaar een band 
met Colombia: zij woonde hier een aantal 
jaar en keert er jaarlijks terug naartoe. Naast 
wetenschappelijke artikels over toerisme in 
dit land, publiceerde zij onlangs een boek 
over de Colombiaanse auteur Alvaro Mutis. 
Zij is een ervaren reisbegeleider.

R E ISDATA
 è  5 juni 2017
 ç  21 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.995
toeslag 1-persoonskamer: € 495 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle hotels en 
goede tot eenvoudige lodges en 
haciendas

 +  Maaltijden in restaurant of hotel 
volgens programma

 +  Vluchten Brussel-Bogota h/t via 
Frankfurt met Lufthansa, de binnen-
landse vluchten, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in com-
fortabele autocar en 4x4-voertuigen

 +  Annulerings- bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.

 Cursus: Kunst uit Latijns-Amerika. 
Op bezoek in de Katoen Natie. 
Met Laurens Dhaenens. Antwer-
pen, do. 20 okt. van 14.15 tot ca. 
20 uur
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 µ  Bahia, de bakermat van de band tussen 
Afrika en Brazilië, en Minais Gerais, de 
voormalige mijnstaat
 µ  Uitgebreid bezoek aan Salvador en Rio 
de Janeiro
 µ  Belgische accenten als rode draad, met 
bezoek aan humanitaire projecten
 µ  Afro-Braziliaanse voorstellingen en lo-
kale specialiteiten

DAG 1: Brussel - Salvador
Vlucht naar Salvador via Lissabon.

DAG 2: Salvador O-M-A
U kan de dag beginnen met een duik in zee, 
want u logeert aan het strand van de wijk 
Barra. U brengt de dag door in Pelourinho, 
het historische centrum van Salvador dat 
erkend is als Unesco-werelderfgoed. ’s Avonds 
geniet u van de optocht van de bloco’s, de 
Afro-Braziliaanse drumbands.

DAG 3: Salvador O-M-A
U bezoekt het Vlaamse project Acopamec in 
een buitenwijk of favela. Acopamec saneert 
huisjes en beheert een school voor beroeps-
onderwijs voor kinderen. Zij bereiden voor u 
de lunch. Daarna bezoekt u de barokke kerk 
van Nossa Senhor do Bonfim en de Dique 
do Tororo, waar u kennismaakt met de go-
den uit de Candomblé, de Afrikaanse religie 
van de slaven in Bahia. ’s Avonds geniet u van 
een traditionele show en heerlijke moqueca’s, 
stoofpotjes van zeevruchten. 

DAG 4 : Salvador - Cachoeira O-M-A
U rijdt naar Cachoeira, een historisch koloniaal 
stadje dat ooit het commerciële hart was van de 
streek vol tabak-, koffie- en suikerrietplantages. 
U bezoekt o.a. een museum dat gewijd is aan 
een geheim genootschap van Candomblé-
priesteressen en het Museo Bahia Hansen.

DAG 5: Cachoeira O-M-A
U maakt een boottocht op de Paraguaçu-rivier 
en ontdekt traditionele dorpjes en een oude 
suikerrietfabriek. U geniet van heerlijke ri-
vierkreeften en bezoekt een sigarenfabriek en 
het Afro-Braziliaans cultuurcentrum Danne-
mann, waar u handgerolde sigaren kan kopen.

DAG 6: Cachoeira - Salvador - Belo 
Horizonte O-M
Transfer naar de luchthaven voor uw vlucht 
naar de staat Minas Gerais, waar de ontdek-
king van o.a. goud en diamanten de geschiede-
nis van Brazilië sterk heeft beïnvloed. In de 
hoofdstad Belo Horizonte bezoekt u het Pala-
cio da Liberdade, een plek met een verrassende 
Belgische connectie, en het Memorial Minas 
Gerais en het Museu das Minas e do Metal.

DAG 7: Belo Horizonte O-M
U bezoekt Inhotim, een spectaculair land-
schapspark met een van de grootste en origi-
neelste collecties hedendaagse kunst ter wereld. 

DAG 8: Ouro Preto - Belo Horizonte O-M
U volgt de Estrada Real naar het barokke 

Ouro Preto, de voormalige hoofdstad van 
Minas Gerais. U ontdekt verschillende kerken 
en het bedevaartsoord Congonhas.

DAG 9: Belo Horizonte - Rio De Janeiro O-M
Van Belo Horizonte vliegt u naar Rio de 
Janeiro, een stad die een facelift kreeg in de 
aanloop naar het WK voetbal en de Olym-
pische Spelen. U logeert in een hotel aan het 
legendarische strand van Copacabana, waar 
u de rest van de dag vrij doorbrengt. 

DAG 10: Rio De Janeiro O-M
U bezoekt een van de nieuwe zeven we-
reldwonderen: de Cristo Redentor op de 
top van de Morro de Corcovado en ver-
kent de rest van de dag het centrum van 
Rio met het opvallende Museu do Amanhã. 
U luncht net als koning Albert en koningin 
Elisabeth in 1920 in een van de mooiste de-
cors van Brazilië: Confeiteria Colombo. 

DAG 11: Rio De Janeiro O-M-A
Een kabelbaan brengt u naar de top van de 
wereldberoemde Suikerbroodberg met prach-
tige uitzichten. Daarna bezoekt u een van de 
grootste botanische tuinen van Zuid-Amerika 
en maakt u kennis met de favela’s tijdens een 
bezoek aan een project van de Belgische ont-
wikkelingsorganisatie Kiyo, die strijdt voor 
meer kinderrechten. ‘s Avonds geniet u van 
een Babalakina-dansvoorstelling met live 
percussie en een traditioneel gerecht.

DAG 12: Rio De Janeiro O-M
De laatste dag staat in het teken van archi-
tect Oscar Niemeyer. U bezoekt het MAC, 
een ufovormig gebouw waar het Museu de 
Arte Contemporânea zich bevindt. Als er tijd 
genoeg is ontdekt u nog meer futuristische 
gebouwen van Niemeyer, zoals het Teatro 
Popular. Daarna gaat u naar de luchthaven 
voor uw terugvlucht naar Zaventem.

DAG 13: Brussel 
Aankomst in Zaventem, na een tussenstop 
in Lissabon.

Met Lieven Verstraete & Kris Clerckx naar

BRAZILIË
O N T D E K  A F R O - B R A Z I L I Ë :  D E  FA S C I N E R E N D E  B A N D  T U S S E N  A F R I K A  E N  B R A Z I L I Ë
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LIEVEN VERSTRAETE is VRT-journalist, 
Braziliëliefhebber en fanaat van Braziliaanse 
muziek. Hij maakte al verschillende reizen 
naar Brazilië en stelde een cd samen - Satanic 
Samba - vol alternatieve Braziliaanse muziek.

KRIS CLERCKX is cultuuravonturier en 
reisjournalist voor verschillende media. Zijn 
passie voor Brazilië ontstond als eerbetoon 
aan zijn vader Rik Clerckx, die vijftig jaar 
geleden de overwinning behaalde in de San 
Sylvestercorrida in São Paulo, de belangrijk-
ste loopwedstrijd in Zuid-Amerika. Behalve 
het recente Belgen in Brazilië publiceerde 
hij eerder o.a. Reizen in het spoor van Le-
opold II en Expeditie Columbus. 

R E ISDATA
 è  12 maart 2017
 ç  24 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.460
toeslag 1-persoonskamer: € 765
korting voor Davidsfonds leden: € 60 
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Alle toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding door Lieven Ver-
straete en Kris Clerckx

 +  Lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle hotels

 +  11 lunches en 5 diners in goede 
lokale restaurants

 +  Lijnvluchten Brussel-Salvador & Rio 
de Janeiro-Brussel met TAP Portugal 
telkens via Lissabon, de binnenlandse 
vluchten en de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
een comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is een 
partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.
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100 km

CUBA

Havana

Santiago

Camaguey

Trinidad

Guantanamo

Santa ClaraPinar del Rio

Nueva Gerona

Varadero
 µ  De koloniale steden Havana en Santiago 
de Cuba
 µ  De sporen van de revolutie
 µ  Trinidad, een levendig openluchtmuseum
 µ  Cojimar, waar Hemingway De oude man 
en de zee situeerde 
 µ  Landelijke dorpjes, prachtige landschap-
pen en uitbundige couleur locale

DAG 1: Brussel - Parijs - Havana 
Vlucht naar Havana vanuit Parijs. Aankomst 
‘s avonds.

DAG 2: Havana O-M-A
Volledige dag verkenning van het oude en 
nieuwe Havana. Wandeling in het historisch 
centrum met zijn prachtige koloniale archi-
tectuur. Daarnaast bezichtigt u de vermaarde 
Malecon en het El Morro-kasteel. U ontdekt 
ook de trekpleisters van het moderne Havana 
met o.a. het Capitool, het park van de Revolutie, 
het monument ter ere van José Marti en de uni-
versiteit. U sluit de dag in stijl af aan El Cristo.

DAG 3: Havana O-M-A
Daguitstap naar de wondermooie Viñalesval-
lei, misschien wel het mooiste stukje eiland, 
en het oudste gebergte van Cuba. Het hele 
dal waar vroeger wijn werd verbouwd is een 
agrarisch gebied met bohios of kleine boeren-
woningen met daken van palmbladeren en 
met honderden drooghutten voor tabaksbla-
deren: de casas de tabaco. Uiteraard bezoekt 
u een sigarenfabriek.

DAG 4: Havana - Santiago O-M-A 
Ochtendvlucht naar Santiago de Cuba, de 
heldenstad van de republiek. Verkenning 
van deze meest Caraïbische en swingende 
stad van het eiland. U bezichtigt er het An-
tonio Maceo Revolutieplein, het historisch 
stadscentrum, het Céspedespark, het huis 
van Diego Velázquez en het mausoleum van 
José Martí. Vele oorlogen, waaronder de on-
afhankelijkheidsstrijd van Cuba, ontstonden 

hier en dat heeft uiteraard zijn sporen nagela-
ten. ’s Avonds geniet u van de rijke muzikale 
traditie in het plaatselijke Casa de la Musica, 
waar groepen muzikanten hun opzwepende 
ritmes ten gehore brengen.

DAG 5: Santiago - Camaguey O-M-A
Na het ontbijt naar Camaguey. Onderweg 
kort bezoek aan Bayamo en het bedevaarts-
oord Sanctuario Nacional a Nuestra Senora 
de la Caridad del Cobre. Jaarlijks bezoeken 
duizenden gelovigen de basiliek waar het 
authentieke beeld van de Zwarte Maagd wordt 
bewaard. La Virgen is dan ook, sinds 1916, de 
patrones van Cuba. Verder tot Camaguey, de 
derde grootste stad van Cuba. De stad toont 
u haar koloniale panden en is met zijn vele 
smalle straatjes een waar labyrint.

DAG 6: Camaguey - Trinidad O-M-A 
’s Ochtends naar Trinidad, in 1514 gesticht 
door de Spaanse ontdekkingsreiziger Veláz-
quez. De (autovrije) stad is een groot ko-
loniaal museum dat u te voet verkent. Op 
wonderbaarlijke wijze en dankzij de steun van 
Unesco, heeft de stad haar smalle hobbelige 
straatjes, oude paleizen, kerken en kleurrijke 
patio’s weten te behouden. Bezoek aan het 
sfeervolle centrum met het museum en La 
Canchánchara, het café met de gelijknamige 
plaatselijke cocktail gemaakt van aguardiente, 
citroensap, honing en ijs. 

DAG 7: Trinidad - Varadero O-M-A 
Naar Varadero met onderweg bezoek aan 
Cienfuegos en Santa Clara. In Cienfuegos, 
de ‘Parel van het Zuiden’, zien we o.a. het 
centrale plein en het Palacio del Valle, het 
Parque José Martí, het Terry Theater en de 
Prado Avenue. Santa Clara, bekend om haar 
tabak- en suikerrietindustrie, is ook de stad 
van de revolutie, want het was hier dat Che 
Guevara een gepantserde trein met wapens 
wist te onderscheppen. Hier bevindt zich 
dan ook sinds 1997 het mausoleum van Che 
Guevara en zijn bronzen standbeeld met het 
opschrift: Hasta la victoria siempre, wat hij in 
zijn afscheidsbrief aan Castro schreef. 

DAG 8: Varadero - Parijs O-M
Na het ontbijt bezoekt u Finca la Vigia, het 
huis van Ernest Hemingway. Ten slotte het 
dorpje Cojimar, de plaats waar die Nobelprijs-
winnaar Literatuur De oude man en de zee 
liet plaatsvinden. Vrije tijd tot de avondvlucht 
naar Parijs.

DAG 9: Parijs - Brussel 
Verder naar Brussel.

Met Gil Michaux naar

CUBA
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GIL MICHAUX studeerde klassieke filo-
logie, hebraïstiek en assyriologie aan de 
UGent en de Universiteit van Jeruzalem. 
Hij onderricht filosofie, Grieks en Latijn en 
geeft talrijke lezingen. Hij is al meer dan 
30 jaar actief als reisbegeleider naar o.m. 
Italië, Griekenland, Turkije maar ook Cuba.

R E ISDATA
 è  25 februari 2017
 ç  5 maart 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.535
toeslag 1-persoonskamer: € 690 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en VVL Vereniging 
Vlaamse Leerkrachten.

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies

 +  Reisbegeleiding en lokale gidsen

 +  Voorreisvergadering

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Cuba

 +  Overnachtingen in plaatselijke 
kwaliteitshotels

 +  Volpension vanaf het ontbijt op dag 
2 tot en met de lunch op dag 8

 +  Vluchten Parijs-Havana h/t met Air 
France, binnenlandse vluchten, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers (o.a. Brussel-Parijs h/t) en 
vervoer ter plaatse in comfortabele 
autocar

 +  Visumkosten en -regeling (toeris-
tenkaart)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

01
EEN REIS BOEKEN

Reserveren voor een Davidsfonds 
Cultuurreis gaat erg makkelijk en 
kan op maar liefst vijf verschillende 
manieren: per telefoon, via e-mail, 
via de Davidsfonds website, via een 
Omnia Travel reiskantoor of met 
het inschrijvingsformulier hier-
naast. Alle details, telefoonnum-
mers en adressen vindt u vooraan in 
deze brochure, op pagina 16. Na de 
reservering ontvangt u een bestel-
bon in twee exemplaren, waarvan u 
er binnen de week één ondertekend 
terugstuurt naar Omnia Travel. U 
betaalt onmiddellijk na ontvangst 
van de bestelbon het voorschot dat 
op de bestelbon vermeld staat. Een 
zestal weken voor het vertrek be-
taalt u het resterende bedrag.

02
IDENTITEITSKAART, 
PASPOORT, VISUM

Voor de meeste reisbestemmin-
gen volstaat uw Belgische identi-
teitskaart, nog geldig gedurende 
minimum drie maanden na de 
voorziene terugkeerdatum. Voor 
andere landen moet u in het be-
zit zijn van een geldig internati-
onaal paspoort dat nog minstens 
zes maanden geldig moet zijn na 
de aangekondigde terugkeerda-
tum. Samen met de bevestiging 
van uw inschrijving ontvangt u 
daarover meer informatie. Voor 
sommige landen is er naast een 
internationaal paspoort ook een 
visum nodig. Omnia Travel zorgt 
daarvoor. De visumkosten (die 
soms hoog kunnen oplopen) zijn 
inbegrepen in de prijs van de reis. 
Ook daarover ontvangt u tijdig de 
nodige informatie van Omnia Tra-
vel. De te betalen aanvraag voor 
een reistoestemming voor de Ver-
enigde Staten (ESTA-procedure) 
en Canada (eTA-procedure) is 

altijd ten laste van de individuele 
deelnemer. De kosten daarvan be-
dragen momenteel resp. 14 USD 
en 7 CAD per persoon.

03
DE REISVERZEKERING

Voor elke Davidsfonds Cultuur-
reis uit deze brochure is een ruime 
reisverzekering inbegrepen die ei-
genlijk drie verzekeringen omvat: 
een annuleringsverzekering, een 
reisbijstandsverzekering en een 
bagageverzekering. De gedetail-
leerde polisvoorwaarden kan u 
raadplegen op www.davidsfonds.
be/cultuurreizen of in elk Omnia 
Travel reiskantoor (zie pag. 16)

04
OPSTAPPLAATSEN  
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen ver-
zekert u dat het vertrek en ook de 
terugkeer van een autocarreis in 
optimale omstandigheden ver-
lopen. We vermijden structurele 
files, een te vroeg vertrekuur, de 
chauffeurs respecteren de rij- en 
rusttijden enz. Voor de busreizen 
is er daarom meestal één vertrek-
plaats en één terugkeerplaats die 
voor iedereen, rekening houdend 
met het vertrekuur, centraal gelegen 
en vlot bereikbaar is met het open-
baar vervoer (trein). Dat is, behalve 
uitdrukkelijk anders vermeld, aan 
de luchthaven van Zaventem. Zo 
zorgen we ervoor dat u geen al 
te lange afstanden moet afleggen 
voordat u effectief vertrekt. 

05
HOTELKEUZE,  

EXCURSIES, BEZOEKEN
Omdat sommige reizen erg lang 
op voorhand worden gepubliceerd 
(soms zelfs een jaar vooraf), zou het 

kunnen gebeuren dat de hotels of 
excursies aangepast moeten wor-
den – uiteraard met behoud van het 
reiscomfort. Ook de volgorde van 
de bezoeken kan wijzigen.

06
FYSIEKE CONDITIE

Iedereen is welkom bij Davidsfonds 
Cultuurreizen, maar de inhoud 
van de programma’s (stadswan-
delingen, tentoonstellingen, bezoek 
musea en monumenten …) veron-
derstelt een goede fysieke conditie. 
U kunt daarover steeds navraag 
doen bij Omnia Travel.

07
MAALTIJDEN

Om aan te duiden welke maal-
tijden inbegrepen zijn, gebrui-
ken we in de reisbeschrijving de 
OMA-afkortingen, naast de dag 
in kwestie. Dat wil zeggen:

O = ontbijt
M = middagmaal
A = avondmaal

08
AUDIOFOON

Een audiofoon is voor alle reizen 
uit deze brochure inbegrepen, 
tenzij het gebruik om logistieke 
of juridische redenen onmogelijk 
blijkt of het reisconcept de meer-
waarde beperkt.

09
UW REISDOCUMENTEN
Een pakketje met praktische in-
formatie over uw reis krijgt u on-
geveer tien dagen voor het vertrek 
toegestuurd. Van een eventueel 
reisgidsje of reisboek krijgt u één 
exemplaar per kamer.

10
VOORREIS-

VERGADERING
Een degelijke reisvoorbereiding is 
belangrijk en kan best aangenaam 
zijn. Daarom nodigt de reisbege-
leider alle deelnemers uit op een 
voorreisvergadering met aanslui-
tend lunch. U maakt er kennis met 
uw medereizigers en reisbegeleider, 
die het programma en de prakti-
sche afspraken overloopt en graag 
eventuele vragen beantwoordt. 
Zo'n voorreisvergadering vindt 
vooral plaats bij de verre bestem-
mingen en de cruises en staat in dat 
geval vermeld bij de Inbegrepen 
informatie van een reis.

11
CRUISES

Door een te lage of te hoge water-
stand, ongunstige weersomstandig-
heden of andere beslissingen van 
de kapitein kunnen wijzigingen 
in het programma noodzakelijk 
zijn. Enkele overnachtingen in een 
hotel of transfers en bezoeken per 
autocar behoren op dat moment 
tot de mogelijkheden. Uiteraard 
stellen wij alles in het werk om het 
oorspronkelijke programma zo 
comfortabel mogelijk uit te voeren.

12
SAMEN MET

Voor zijn Cultuurreizen werkt 
Davidsfonds samen met Omnia 
Travel. Omnia  Travel staat in voor 
de concrete organisatie: vervoer, 
verblijf, maaltijden, tickets, prak-
tische afspraken, de verkoop, enz.  
en is ook juridisch en financieel 
verantwoordelijk. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam en naam:  
Straat:  Nr.:   Bus: 
Postcode:   Gemeente:  
Telefoon:  -    GSM*:  -    Noodnummer van een thuisblijver:  -  
E-mail: 
(*Geef bij voorkeur ook steeds een gsm-nummer op, dat kan handig zijn als noodnummer vóór en tijdens de reis.) 

Aankruisen indien van toepassing: 
o ik heb een Davidsfonds Cultuurkaart met nummer 
o Ik ben nog geen Davidsfonds lid maar wil het graag worden en neem hiervoor binnen de week contact op met het Davidsfonds op 016 31 06 00
reserveert volgende reis uit de brochure Davidsfonds Cultuurreizen 2016-2017:

Ingevuld terugbezorgen aan Davidsfonds Cultuurreizen /
 Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven

Tel.: 016 24 38 38 • Fax: 016 24 38 02 • E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

EVENTUELE OPMERKINGEN

KAMERKEUZE (aankruisen wat van toepassing is)

Voornaam en naam

Andere:

In verband met kamer:

Geboortedatum Adres (indien verschillend van hierboven)

DEELNEMERS: Gelieve de namen van alle deelnemers waarvoor u inschrijft, inclusief uzelf, te noteren.
ZÉÉR BELANGRIJK: GELIEVE DE NAMEN TE VERMELDEN ZOALS ZE STAAN OP DE IDENTITEITSKAART OF HET INTERNATIONAAL PASPOORT.

AFREISDATUMBESTEMMING

DATUM: HANDTEKENING:

PAGINA

1.

2.

3.

4.

5.

Wet8.12.1992 Gegevens komen in databestand van Davidsfonds. Kunnen meegedeeld aan sectoren van Davidsfonds en derden. Betrokkenen kunnen publiek register raadplegen; hebben toegangs- en correctierecht.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de alge-
mene voorwaarden uit de reisbrochure (zie pag. 162) en betaalt het 
voorschot/saldo bij ontvangst van de bestelbon/factuur.

o Tweepersoonskamer o Eénpersoonskamer o Tweepersoonskamer te delen met:



DAVIDSFONDS ACADEMIE
Neem de tijd om echt op een onderwerp in te gaan

PRECOLUMBIAANSE CULTUREN © DAMIAN GIL - SHUTTERSTOCK

KLEURRIJK SICILIË © RZ DESIGN - SHUTTERSTOCK

OEZBEKISTAN © MILOSZ MASLANKA - SHUTTERSTOCK

UTOPIA EN DE KUNST © KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË

VAN HAYDN TOT SCHÖNBERG © MESUT DOGAN - SHUTTERSTOCK

KIJKEN NAAR KUNST © MICHAËL BORREMANS, ZENO X

 « Ideale inleiding op uw cultuurreis, of verdieping achteraf
 « Ruim 120 cursussen op meer dan 70 plaatsen in Vlaanderen 
 « Enthousiaste vakspecialisten over diverse onderwerpen 
rond geschiedenis én actualiteit
 «Ook dagevenementen, tentoonstellingsbezoeken, theater-
voorstellingen en concerten

ENKELE SMAAKMAKERS:

ONTDEK ONS HELE AANBOD EN 
VRAAG DE GRATIS CURSUSGIDS AAN:

PER TELEFOON: 016 31 06 70

VIA E-MAIL: academie@davidsfonds.be

VIA ONZE WEBSITE: www.davidsfonds.be/academie

www.facebook.com/davidsfondsacademie

www.twitter.com/davidsfonds

VOLG ONS OP FACEBOOK & TWITTER:

AZTEKEN, INCA’S EN MAYA. PRECOLUMBIAANSE 
CULTUREN VAN LATIJNS-AMERIKA
Deze cursus neemt u mee naar Latijns-Amerika. U 
ont dekt de schitterende beschavingen, de steden 
en de monumenten van Azteken, Maya en Inca’s. U 
maakt ook kennis met de mythische culturen van voor 
de Maya. Werner Thomas is uw beslagen gids. Cursus 
in Sint-Genesius-Rode op dinsdag 4, 11, 18 en 
25 oktober. 

KIJKEN NAAR KUNST. SCHILDERKUNST  
ALS BEELD VAN DE WERKELIJKHEID
Eric Rinckhout onderneemt met u een eigenzinnige 
reis door de geschiedenis van de schilderkunst, van de 
renaissance tot vandaag. U krijgt daarbij ook een blik 
achter de schermen van MuZEE. Een cursus waarin u 
écht naar kunst leert kijken. Cursus in Oostende op 
dinsdag 4 en 11 oktober. 

KLEURRIJK SICILIË. KNOOPPUNT  
IN HET MIDDELLANDSE ZEEGEBIED
Ontdek de rijke geschiedenis en cultuur van Sicilië. Van 
de Griekse Concordiatempel in Agrigento en de antie-
ke theaters in Syracuse tot de Arabisch-Normandische 
Dom van Monreale. U krijgt een schitterend overzicht 
van 2500 jaar cultuurgeschiedenis. Cursus in Hoog-
straten op donderdag 6, 13 en 20 oktober.

DE ZIJDEROUTE NAAR SAMARKAND.  
OP REIS DOOR OEZBEKISTAN
Samarkand ligt op de zijderoute tussen het Midden-
Oosten en China. Vandaag staat de Oezbeekse stad 
op de Unesco-werelderfgoedlijst. Peter Van Nunen 
neemt u mee langs de oude zijderoute voor een 
ontmoeting met een onbekend stukje geschiedenis. 
Cursus in Tie  nen op maandag 7, 14, 21, 28 no-
vember en 5 december.

UTOPIA EN DE KUNST.  
EEN BIJZONDERE ONTDEKKINGSREIS
In 1516 publiceerde Thomas More Utopia. 500 jaar 
later spreekt het werk nog steeds tot de verbeelding. 
Kunsthistoricus Jan Van der Stock, regisseur Fabio Wuy-
tack en kunstenaar Koen Vanmechelen vertellen hoe 
de utopische gedachte hen vandaag inspireert. Cursus 
in C-Mine Genk op dinsdag 8, 15 en 29 november.

VAN HAYDN TOT SCHÖNBERG.  
DE WEENSE SCHOLEN
Wenen is dé muziekstad bij uitstek. Haydn, Mozart 
en Beethoven werden er groot, maar ook Schönberg, 
Berg en Webern. Tussen beide ‘scholen’ zit de roman-
tiek. Johan Uytterschaut maakt u wegwijs in de mu-
ziekgeschiedenis. Cursus in Bonheiden op dinsdag 
8 en 15 november en 6 en 13 december.



V O O RU I TB L I K  161

Z O M E R  &  N A J A A R  2 0 1 7

VOORUITBLIK

In deze brochure vindt u de Davidsfonds Cultuurreizen voor het najaar 
van 2016 en het voorjaar van 2017. Maar eind december verschijnt 
de nieuwe reisbrochure al, met daarin het aanbod voor de rest van 
2017. Hieronder geven we u al een kleine inkijk in de geplande 

reizen. Uiteraard kan één en ander nog wijzigen en is dit slechts een 
greep uit het aanbod. Er komen beslist nog heel wat verrassingen en 
ontdekkingen bij! Die vindt u allemaal binnen enkele maanden in 
onze nieuwe brochure. 

IEPER

DRIE DAGEN MUZIEK IN 
HET KADER VAN WO I

Op 15 september 2017 woont 
u de wereldcreatie bij van A 
Symphony of Trees, een werk 
van Piet Swerts in opdracht 
van de stad Ieper ter nage-
dachtenis van de derde slag van 
Passendale en de vijftigste ver-
jaardag van de Europese cre-
atie van het War Requiem van 
Britten. Het wordt uitgevoerd 
door Symfonieorkest Vlaande-
ren o.l.v. David Angus en een 
koor van meer dan tweehon-
derd zangers. Samen met Em. 
Prof. dr. Luc De Vos bezoekt 
u bovendien het In Flanders 
Fields Museum, Tyne Cot Ce-
metery en het Talbot House. 

CRUISE PARIJS - 
HONFLEUR

OP ZOEK NAAR IMPRES-
SIONISTEN OP DE SEINE

Op deze cruise kan u zich niet 
alleen door Mia Doornaert la-
ten inspireren, maar ook door 
Monet, Renoir en Boudin. U 
bezoekt het Musée Marmot-
tan Monet in Parijs, het kas-
teel van Auvers-sur-Oise, het 
huis van Monet in Giverny, 
Rouen en Honfleur, de baker-
mat van het impressionnisme. 
Maar ook verschillende ab-
dijen en Normandische parels 
als Etretat en Fécamp staan op 
het programma. En dat vanop 
een comfortabel schip, mee-
glijdend op de Seine.

LIBANON &  
JORDANIË

TWEE VERSCHILLENDE 
CULTUREN 

Journalist en Midden-Oosten-
kenner Jorn De Cock woont 
al enkele jaren in Beiroet en 
laat u op meeslepende wijze 
kennismaken met twee totaal 
verschillende landen en cultu-
ren. De unieke combinatie van 
Libanon en Jordanië in een 
reis is een buitenkans. U komt 
meer te weten over de boei-
ende actualiteit van de beide 
landen en maakt kennis met 
hun rijke geschiedenis en cul-
tuurhistorische hoogtepunten. 
Denk aan Beiroet, Baalbek, 
Byblos, Amman en Petra. 

INDIA

MUMBAI, GOA EN 
KERALA

Tijdens deze reis gaat u op 
ontdekking in drie verschil-
lende werelden: de cultuurpa-
rel en grootstad Mumbai, het 
Portugese en zeer exotische 
Goa en de deelstaat Kerala 
in Zuid-India. Indiakenner 
Prakash Goossens vertelt u 
alles over de fascinerende In-
dische geschiedenis en wijst 
u op de contrasten die als 
een rode draad door zowel 
de cultuurgeschiedenis als 
het dagelijkse leven lopen. 
Die unieke combinatie van 
bestemmingen gaat in 2017 
in première voor Davidsfonds 
Cultuurreizen. 

MONGOLIË

ONBEKENDE CULTUUR 
EN NATUUR

Stefan Blommaert neemt u 
mee op ontdekking in het 
mysterieuze Mongolië. Het 
prachtige landschap met zijn 
uitgestrekte steppen en af en 
toe enkele traditionele noma-
dententen en grazende paar-
den zal u versteld doen staan. 
U bezoekt de communistische 
bouwwerken in Ulan Baata 
en uiteraard komen de Gobi-
woestijn, de zandduinen en de 
kloosterruïnes ook aan bod.  

Eind december verschijnt de nieuwe brochure van Davidsfonds Cul-
tuurreizen met de rest van het aanbod voor 2017. Heeft u al ooit een 
reis geboekt of de brochure expliciet aangevraagd? Dan krijgt u ze 
sowieso gratis toegestuurd. Als dat niet het geval is, kan u de brochure 

altijd aanvragen bij Davidsfonds Cultuurreizen, Quinten Metsysplein 12, 
3000 Leuven – tel. 016 31 06 00 – cultuurreizen@davidsfonds.be. Wij 
sturen ze u dan heel graag gratis toe. 

DE NIEUWE BROCHURE GRATIS IN UW BUS?
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ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de con-
tracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan 
onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van-
het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

ARTIKEL 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator 

of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, 
tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en 

vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de rei-
ziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdruk-
kelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een 
schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaal-
de of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn 
reispromotie schrappen.

ARTIKEL 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot 

reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa 

en de formaliteiten opgebied van gezondheidszorgdie 
voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de rei-
zigers de nodige documenten in orde zouden kunnen 
brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moe-
ten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) in-
formeren welke administratieve formaliteiten zij moeten 
vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een an-
nulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepas-
sing op de contracten.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, vol-
gende inlichtingen aan de reizigers
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, 

indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van 

hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisor-
ganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instan-
ties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, het-
zij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het bui-
tenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact 
mogelijk is met het kind of met de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet 
van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

ARTIKEL 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/ofreisbemiddelaar alle 
nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd 
worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op 
het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot 
extra kosten leidt voor de reis-organisator en/of reisbemidde-
laar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -or-

ganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te 
overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat 
de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator op-
tredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schrif-
telijke bevestiging van de geboekte reisontvangt. Wijkt de 
inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging 
of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na 
de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger er 
vanuit gaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reizi-
ger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen.

ARTIKEL 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden 

herzien,tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien 
samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor 
zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten 

en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 

belastingen.
 Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat 

bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een 
verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval wor-
den verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van 
het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan 
de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In 
dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terug-
betaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator 
heeft betaald.

ARTIKEL 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de 

reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voor-
schot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in 
de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, 
nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem 

wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van 
rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeenge-
komen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 
maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem 
vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of 
reisdocumenten bezorgd worden.

ARTIKEL 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis over-

dragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voor-
waarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager 
dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voor-
komend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op 
de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk 
gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en 
de kosten van de overdracht.

ARTIKEL 9 Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reis-
organisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die 
daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 10  
Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke 

punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient 
de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk 
geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en 
hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te ver-
breken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator 
voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór 
de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn be-
slissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw 
contract of een bijvoegsel bij het contract te worden op-
gesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed 
daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toe-
passing vragen van artikel 11.

ARTIKEL 11  
Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het 

contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te 
rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een 

reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een sup-
plement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging 
wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de 
reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk 
terugbetalen.

2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle 
door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak 
maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren 
van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum 

aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor 
de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reizi-
ger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten 
minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan 
schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder 
overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt 
verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandighe-
den die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die 
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12  
Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de 

diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal 
kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle 
nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze 
alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting 
van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daad-
werkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos 
ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de 
reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet 
aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt 
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de 
reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk 
verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens 
een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de 
schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten 
gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfai-
tair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het 
reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van 
de reis bedragen.

ARTIKEL 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoe-

ring van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die 
de reiziger op grond van de bepalingen van het contract 

tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de 
uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht 
of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan 
wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onver-
minderd het recht van de reisorganisator om deze andere 
verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van 
zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de 
uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor 
zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een 
in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt 
de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkom-
stig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract 
voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid 
voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving 
van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 
16 februari 1994 van toepassing.

ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorgani-
sator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun ver-
tegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn 
con-tractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt 
volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor 

de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aan-getekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbe-
middelaar en/of reisorganisator.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het 
contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, 
op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij 
zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordi-
ger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van 
de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, 
of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend 
opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een 
klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of 
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

ARTIKEL 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling 

een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een 

termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe-
ningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee 
in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoe-
ningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" 
bezorgen.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvou-
dige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna 
contact opnemen met de partijen teneinde een billijke 
verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schrif-
telijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van 
de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 
00 e-mail: verzoening.gr@skynet.be

ARTIKEL 18 Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt 

deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitra-
geprocedure instellen voor de Geschillencommissie Rei-
zen of een procedure aanhangig maken voor de gewone 
rechtbank.

2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid 
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch 
als eisende noch als verwerende partij.

3. De reisorganisator of reisbemiddelaar die verwerende par-
tij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de 
eisende partij geëiste bedrag 1250 euro bedraagt of meer. 
Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderda-
gen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt 
aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 
EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een 
geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart 
na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf 
en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de 
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de recht-
banken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen-
komstig het geschillenreglement, op een bindende en defi-
nitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen 
beroep mogelijk Secretariaat van het arbitraal college, en 
algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

 -telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
 -fax: 02 277 91 00
 -City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
 -e-mail: clv.gr@skynet.be
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DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
BIJZONDERE REISVOOR-
WAARDEN OMNIA TRAVEL
VERVANGING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER 
De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 zijn forfaitair als 
volgt bepaald: wijzigingen aan een geboekte reis worden 
aanvaard mits betaling van kosten, naast de normale 
prijsaanpassing volgens onderstaande bepalingen:
1. Overdracht van de boeking 

Mogelijk tot uiterlijk 60 dagen vóór afreis:  
€ 25 dossierkosten

2. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum
• tot 60 dagen vóór afreis: € 25 per persoon
• minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annulerings-

voorwaarden hieronder vermeld
3. Wijziging van bestemming met behoud van de reisperi-

ode: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld
4. Wijziging van kamertype: € 25 dossierkosten tenzij een 

speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamertype 
werd voorzien

ANNULERING DOOR DE REIZIGER 
De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13 zijn 
forfaitair als volgt bepaald (zie punten a. en b.) en komen 
bovenop een vast annuleringsbedrag per persoon van

• € 50 voor reizen met een reissom tot € 1000 per 
persoon

• € 100 voor reizen met een reissom vanaf € 1000 per 
persoon:

a. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar:
• tot 60 dagen vóór vertrek: 10 % van de reissom
• 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reissom
• 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % van de reissom, 

met een minimum van € 125 per persoon en/of door 
de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten

• 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, 
met een minimum van € 125 per persoon en/of door 
de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten

• 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reis-
som

b. Voor cruises gelden andere voorwaarden, deze zijn op 
aanvraag verkrijgbaar bij Omnia Travel.

De eventuele gemaakte kosten, zoals bv. fax, telefoon, 
verzekeringspremie enz., worden altijd extra aangerekend.
Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs aan Omnia Travel bekend gemaakt 
worden, onder bijvoeging van de nodige bewijsstukken 
of getuigschriften.

Voor alle deelnemers aan een Davidsfonds Cultuurreis 
uit deze brochure werd vooraf een annulerings-, een 
reisbijstands- en een bagageverzekering afgesloten. Zie 
info vorige pagina’s. Deze werd afgesloten bij KBC Verze-
keringen, onderneming toegelaten onder code 0014. Deze 
verzekering maakt integraal deel uit van de reis.
Terugbetaling, geheel of gedeeltelijk, geschiedt onder de 
voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in de 
verzekeringspolis, die in elk kantoor ter inzage van de reizi-
ger ligt. Op zijn/haar vraag zal er hem/haar een exemplaar 
worden van overhandigd.

In geval de aangekondigde reisbegeleiders wegens ziekte 
of andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, 
heeft Omnia Travel het recht die te vervangen. Uiteraard 
voorziet Omnia Travel in dit geval reisbegeleiders die een 
vergelijkbare meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. 
In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht 
op compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering 
door de reiziger.

De prijzen voor de vertrekperiode van 01.12.2016 tot 
30.06.2017 zijn berekend op basis van de tarieven en 
wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het 
buitenland die op 19.07.2016 golden, daarnaast op de ta-
rieven voor het vervoer die op 19.07.2016 bekend waren.

OMNIA TRAVEL IS VERZEKERD TEGEN FINANCIEEL 
ONVERMOGEN BIJ HET GARANTIEFONDS REIZEN.
‘Garantiefonds Reizen’ 
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan 
u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit 
kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of 
reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen 
met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kan u als volgt 
bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8,  
1130 Brussel, telefoon:02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, 
E-mail: mail@gfg.be. 

Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator 
of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke 
voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling 
kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de 
reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting 
van de reis of de repatriëring kan vragen.

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. 
Vergunning 1121.
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Ik geniet tijdens de cultuurrei-
zen van het Davidsfonds van 
het kritische maar altijd bij-
zonder aangename reisgezel-
schap. Dankzij de permanente 
wederzijdse feedback wordt elk 
reisconcept zowel thematisch als 
organisatorisch tot in de punt-
jes verfijnd tot de ideale balans 
is bereikt. Het is voor mij als 
musicus bovendien een eer om 
niet alleen zelf te musiceren in 
het buitenland, maar ook om 
getuige te zijn van concerten 
van wereldniveau en dat in het 
beste gezelschap. Een aanrader 
voor wie naar intense, leerrijke 
culturele belevingen streeft!

PIET SWERTS, componist, 

pianist en reisbegeleider

De Davidsfonds Cultuurreizen 
in het Midden-Oosten die ik 
begeleid zijn elke keer opnieuw 
een indrukwekkende botsing 
van heden en verleden. We be-
zoeken cultuur van 3000 jaar 
geleden en eindigen altijd met 
een actuele discussie over be-
schaving, religie, feminisme en 
praktische problemen. Of we 
nu in Iran, Libanon, Israël, de 
Palestijnse gebieden of Jordanië 
zijn, de andere  reizigers en ik 
komen altijd terecht in een con-
frontatie van de encyclopedie en 
de dagelijkse krant. Elke cul-
tuurreis is leerrijk, mooi, ge-
zellig en confronterend tegelijk.

JORN DE COCK, journalist  

en reisbegeleider

Ik maakte al vier Davidsfonds 
Cultuurreizen mee en kan met 
overtuiging zeggen dat de kwa-
liteit top is. De combinatie van 
de uitstekende accommodatie, 
het programma en de begelei-
ding rechtvaardigen absoluut 
de prijs. Tijdens de wijnreizen 
openen Gido Van Imschoot en 
Ronny Debaere deuren die voor 
de individuele bezoeker anders 
gesloten blijven. Hun netwerk 
binnen de wereld van de kwa-
liteitswijnen maakt unieke 
ervaringen mogelijk, die voor 
vele wijnamateurs op zich al 
een reden zijn om mee te gaan.

 
WIM VAN ROSSEN, reiziger  

uit Steendorp

U bent op zoek naar culturele hoogtepunten, unieke ontdekkingen en exclu-
sieve belevenissen? U wil topkwaliteit die toch betaalbaar is? Dan zit u goed 
bij Davidsfonds Cultuurreizen. Ontdek op een aangename manier en in fijn 
gezelschap steden, culturen en beschavingen. Met prominente reisbegeleiders 
die het verschil maken.

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN
Volg ons op             


