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KLAAR
VOOR UNIEKE

ONTMOETINGEN?

Een Davidsfonds Cultuurreis is veel 
meer dan enkel het geheel van uw 
vluchten, logies, maaltijden, ver-
zekering … Het gaat om unieke 
ontmoetingen. De Dikke Van Dale 
weet dat al lang en beschrij� ‘ont-
moeting’ niet alleen als ‘keer of ge-
legenheid dat personen of zaken 
elkaar ontmoeten’ maar ook als ‘wat 
iemand op reis overkomt’. En op 
een cultuurreis overkomen u 3 ver-
schillende soorten ontmoetingen. 

Eerst en vooral zijn er de ontmoe-
tingen met de lokale bevolking. U 
ontmoet een lokale gids met een 
pakkend verhaal, een sympathieke 
dirigent die u een blik achter de 
schermen gunt, een ambassadeur 
die zijn ervaringen met u deelt, 
een wijnboer die trots vertelt over 
zijn oogst, een gedreven mede-
werker van een ngo-project dat u 
bezoekt … Maar ook de vriende-
lijke kok in dat kleine restaurant of 
de �jne buschau�eur die u overal 
naartoe brengt. 

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

Ga op reis, 
de unieke 

ontmoetingen 
zijn inbegrepen!

een bepaalde site oorspronkelijk, 
hoe interpreteren we die tegen het 
licht van onze Vlaamse waarden 
vandaag, en hoe bewaren we die 
voor de volgende generaties? In 
de bus, aan tafel of bij een lekker 
glas wijn kunt u er bovendien heel 
informeel met uw reisbegeleider 
over napraten. 

Maar de ontmoetingen die u wel-
licht het meeste bijblijven zijn die 
met uw reisgenoten. Dat zijn niet 
alleen generatiegenoten, maar ook 
gelijkgestemden met dezelfde in-
teresses en passies. Of u nu op 
reis bent in Italië, Zuid-Afrika of 
Australië, geboeid bent door de 
Romeinen, wijn of opera, de rest 
van de groep is dat ook! 

Daarom: ontdek wat de wereld u 
te bieden hee� en geniet van al die 
unieke ontmoetingen die ervoor 
zorgen dat u als een rijker mens 
terug naar huis gaat. 

Dan is er de ontmoeting met de 
reisbegeleider. Als expert schetst 
hij de context en laat hij u op 
verschillende manieren naar erf-
goed kijken: welke functie had 
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18
LAATSTE PLAATSEN

Heel wat reizen uit de vorige bro-
chure 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 wilt, aarzel dan niet 
en schrijf snel in.

09
DUURZAAM REIZEN

Hoe duurzaam reist u met Davids-
fonds Cultuurreizen? Hier leest u 
dat er niet alleen aandacht is voor 
het milieu, maar ook voor de lokale 
cultuur en bevolking.

12
BESTEMMINGEN

Ontdek op de kaarten van Europa en 
van de wereld waar u met Davids-
fonds Cultuurreizen in 2017 allemaal 
naartoe kunt. Een handig chrono-
logisch overzicht van de 146 reizen 
naar 60 landen krijgt u er bovenop.
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INHOUD

74
RONDREIZEN 

EUROPA

Reizen naar cultureel rijke Europese 
regio’s met bezoek aan verschillen-
de steden, met autocar, vliegtuig of 
cruiseschip. Met Brigitte Voeten naar 
Bretagne, Wim Coudenys naar Mos-
kou en de Gouden Ring of met Mark 
Eyskens en Karel Peeters naar Wales.

130
RONDREIZEN 

WERELD

Reizen naar unieke bestemmingen 
wereldwijd. Met Leo Bormans naar 
Bhutan, met Annemie Struyf naar 
Kenia of met Dirk Tieleman naar 
Australië. Of liever naar Georgië, 
Vietnam of Madagaskar?

190
PRAKTISCH

Het inschrijvingsformulier en alle 
(technische) details die u moet weten, 
vindt u hier terug.

20
STEDENREIZEN

Reizen naar wereldsteden in Europa 
en daarbuiten. Met Marc Van Craen 
naar Kopenhagen, met Hedwig Zee-
dijk naar Rome of met Veerle Win-
dels naar Parijs. Of liever Londen, 
Madrid of de Biënnale in Venetië?

50
MUZIEKREIZEN

Reizen naar cultuursteden met exclu-
sieve concerten en muzikale ontmoe-
tingen. Met Luc Ponet naar Oxford, 
met Fred Brouwers naar Crete Senesi 
of met Dirk Brossé naar Philadelphia. 
Of liever naar Boedapest of Verona?
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01
CULTUREEL HOOGSTAAND  

PROGRAMMA

Culturele hoogtepunten. Unieke ontdekkingen. 
Exclusieve belevenissen. Davidsfonds Cultuur-
reizen rijgt ze aaneen en gee� 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 blij� het programma goed gedoseerd: 
er is altijd voldoende vrije tijd.

02
UITZONDERLIJKE 
REISBEGELEIDERS

Réginald Moreels, Mia Doornaert, Luc De 
Vos, Stefan Blommaert, Dirk Brossé, Anne-
mie Struyf, 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 – 
altijd 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 star�e 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 het aantal reizigers signi�cant. 
Vandaag is Davidsfonds Cultuurreizen een gevestigde waarde, met 
bijna 200 afreizen per jaar. Dat succes kwam er natuurlijk niet vanzelf. 
We lijsten de 5 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 �auw 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 
pro�teert 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 hee� uitermate tevreden reizigers.
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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 3 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 3 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 minimum € 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! Hee� u liever geen boeken, dan kunt u ook 
gewoon € 40 betalen. En wat belangrijk is: het lidmaatschap 
geldt meteen voor alle leden van uw gezin, elk gezinslid krijgt 
zijn eigen cultuurkaart! De € 40 die u aan het Davidsfonds gee� 
- 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 4 keer per jaar krijgt u het Davidsfonds Cultuurmagazine 
in de bus, vol boeiende interviews, reportages, columns 
en natuurlijk ook wedstrijden. Daarnaast krijgt u via de 
online nieuwsbrieven van het Davidsfonds exclusieve 
ledenvoordelen toegestuurd, zoals het boek van de maand 
en de cultuurvoordelen van de maand.

 µ Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt u ook korting 
of andere voordelen in een resem toonaangevende cul-
tuurhuizen in Vlaanderen - o.a. Opera Ballet 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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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

REIST U ALLEEN?

Wie alleen reist, betaalt een toeslag voor een 1-persoonskamer. 
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 al-
leenreizende 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 1-persoonskamer 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. 

 WILT U IN ZAVENTEM OVERNACHTEN 
VOOR UW VERTREK?

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 Davids-
fonds Cultuurreiziger een voorkeurtarief in Sheraton Brussels Airport 
Hotel, het enige hotel tegenover de luchthavengebouwen. U krijgt 
alle informatie bij de bevestiging van uw reservatie.

HEEFT U UW MOOISTE 
VAKANTIEFOTO’S AL INGESTUURD?

Stuur ons de beste foto’s die u gemaakt hee� tijdens een van uw 
Davidsfonds Cultuurreizen en wie weet wint u wel een reische-
que! Landschappen, gebouwen, mensen … u bepaalt zelf welke 
3 foto’s u instuurt. Elke maand kiest een jury uit de inzendingen 
een maandwinnaar. Die wint een reischeque t.w.v. € 100. In ja-
nuari 2018 bepaalt het publiek bovendien welke maandwinnaar 
de allerbeste foto hee� gemaakt, goed voor nog eens reiswaarde-
bons, boekenpakketten of de hoofdprijs: een 5-daagse cruise van 
CroisiEurope voor 2 personen op de Gironde, de Garonne en de 
Dordogne. Het wedstrijdreglement en het deelnameformulier 
vindt u op www.davidsfonds.be/cultuurreizen. 

HEEFT U 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 kunt kiezen tussen vervoer in een comfortabel minibusje dat u 
deelt met anderen (niet noodzakelijk 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. 



HOE DUURZAAM
REIST U?

‘Reizen is het enige wat geld kost en tegelijk rijker maakt.’ Het is 
een bekend citaat, maar bij Davidsfonds Cultuurreizen geloven 
we er rotsvast in. We doen er dan ook alles aan om uw ervaringen 
zo rijk en aangenaam mogelijk te maken. En die positieve beleving 

willen we ook doortrekken naar uw bestemming en de bevolking 
ter plaatse. Daarom zijn wij heel wat samenwerkingen aangegaan 
die van uw reis een duurzame reis maken.

RESPECT VOOR  
HET MILIEU

Een van de belangrijke ecologische gevol-
gen van reizen is de uitstoot van CO2. Die 
uitstoot kunnen we niet ongedaan maken, 
maar wel compenseren in een sociaal- en 
milieuproject. Dat doen we dan ook in sa-
menwerking met CO2logic. Voor elke vlucht, 
trein- of busreis krijgt die organisatie een 
bedrag dat naar een project in Oeganda gaat. 
Daar is 95% van de bevolking a�ankelijk van 
hout en houtskool voor het klaarmaken van 
hun maaltijden. Door duurzame houtkachels 
te installeren reduceert CO2logic de ontbos-
sing en dringt het kinderster�e terug. Met 
dit initiatief worden dus niet enkel bossen, 
maar ook mensenlevens gered. 

 +

RESPECT VOOR 
DE LOKALE CULTUUR

Bij Davidsfonds Cultuurreizen reist u in 
kleine groepen, met een reisbegeleider die 
goed op de hoogte is van de lokale gewoontes 
en aandacht hee� voor duurzaamheid. Bo-
vendien staat duurzaamheid letterlijk op het 
programma van verschillende beleefreizen 
die werden uitgewerkt samen met Onder-
nemers voor Ondernemers (OvO), Vredes-
eilanden, de Belgische Rai�eisenstichting 
(BRS) en Hubi & Vincianne. Tijdens zo’n reis 
komt u meer te weten over lokaal onderne-
merschap en de werking van ngo’s. Daarnaast 
is er dankzij de samenwerking met WWF 
België ook aandacht voor natuur(behoud). 
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 + Davidsfonds Cultuurreizen compen-
seert als enige in de Belgische reissec-
tor de CO2-uitstoot van elke vlucht, 
bus- of treinreis

 + In 2016 werd 4.000 ton CO2-uitstoot 
gecompenseerd, zo’n 1.800 duurzame 
houtkachels werden geïnstalleerd en 
27.000 bomen werden gered

 + Een groep cultuurreizigers bezocht 
samen met Chris Michel het project: 
bekijk het �lmpje op www.davidsfonds.
be/cultuurreizen

 + Lokale leefgemeenschap staat centraal 
bij de beleefreizen i.s.m. Ondernemers 
voor Ondernemers (OvO), Vredesei-
landen, BRS en Hubi & Vincianne

 + Aandacht voor natuur(behoud) dankzij 
samenwerking met WWF België

 + U krijgt voor uw reis een boekje Te 
gast in … met tips en weetjes over de 
lokale cultuur (als dat voor uw bestem-
ming bestaat)
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WAT ERFGOEDTOERISME VOOR U VANDAAG KAN BETEKENEN

DE GRAND TOUR ANNO 2017

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 hee� 
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 speci�eke 
leefgemeenschap, verbindt het heden met 
het verleden en mensen onderling, en laat 
zijn sporen in het cultuurlandschap dat we 
erven achter. Net zoals een leefgemeenschap 
en haar inwoners kunnen die visies, con-
cepten 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 
hee� meer dan 100 jaar gekost om methoden 
te ontwikkelen voor een conserveringsaanpak 
in verschillende fysische en culturele omge-
vingen, die wetenschappelijk verantwoord is. 
Maar de motivatie was groot: erfgoed bewaren 
draait immers niet om romantische nostalgie 
naar het verleden, maar om het veiligstel-
len 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. Deze 
visie op omgaan met cultureel erfgoed werd mede ontwikkeld door 
de adviesgroep van Davidsfonds Cultuurreizen en dan vooral dankzij 
de inbreng van Marc Laenen en prof. dr. Marc Van Langendonck.
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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 
beslissen. Het is een uitdaging om te bepa-
len welke erfgoedverhalen en historische 
of hedendaagse ervaringen aan de reizigers 
aangeboden moeten worden tijdens bij-
voorbeeld een theater- of muziekreis. Van 
een eenduidig en vrijblijvend verhaal dat 

uitsluitend gebaseerd is op losse feiten tot 
een diepgaand discours 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 in-
zicht te geven in de evolutie van cultuursites 
en -landschappen is groot. Het gaat om het 
selecteren van hoofdstukken uit een soort 
van culturele biogra�e of verkennende etno-
logie, 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 biogra�e 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, verdraagzaamheid 
en respect, 3 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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Australië AU 188
België BE 18, 22, 23, 24, 26, 52,  

76, 77, 79
Bhutan BT 156
Brazilië BR 184
Bulgarije BG 19, 104
Cambodja KH 162
Canada CA 174
China CN 150
Colombia CO 182
Cuba CU 18, 186
Denemarken DK 35, 99, 100
Duitsland DE 18, 31, 32, 33, 34, 58, 59, 

60, 61, 62, 79, 97, 98, 104 
Ecuador EC 178
Egypte EG 134
Estland EE 101
Ethiopië ET 164
Frankrijk FR 27, 28, 29, 40, 54, 55, 79, 

80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93

Georgië GE 144

Griekenland GR 123, 124, 126, 127, 128
Hongarije HU 64, 104
Ierland IE 96
India IN 152, 154
Iran IR 142
Israël IL 18, 134, 136
Italië IT 19, 41, 42, 43, 44, 66, 67, 

68, 69, 70, 111-113, 134
Japan JP 146
Jordanië JO 138, 140
Kenia KE 166
Kroatië HR 19, 110
Letland LV 65, 101 
Libanon LB 138
Litouwen LT 101
Luxemburg LU 79
Macedonië MK 107
Madagaskar MG 172
Marokko MA 132
Montenegro ME 19, 110
Myanmar MM 158
Namibië NA 18

Nederland NL 18, 25, 53, 56, 78, 81 
Noorwegen NO 102
Oeganda UG 168
Oostenrijk AT 63, 104 
Palestina PS 18, 134, 136
Peru PE 180
Polen PL 36, 37, 103
Portugal PT 19, 47, 116, 121, 122
Roemenië RO 104, 109 
Rusland RU 38, 108 
Servië RS 19, 104
Slovakije SK 104, 106
Spanje ES 45, 46, 72, 114, 115,  

116, 118, 119, 120
�ailand TH 162
Verenigd 
Koninkrijk

UK 30, 57, 93, 94, 95, 116 

VS US 48, 71, 174, 176
Vietnam VN 160
Zuid-Afrika ZA 170
Zuid-Korea KR 148
Zweden SE 99

BUITEN EUROPA
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EEN FLUITJE VAN EEN CENT

PER TELEFOON
016 24 38 38

Dit is het nummer van Davidsfonds Cultuur-
reizen/Omnia Travel waar u terecht kunt 
voor alle informatie over de reizen uit deze 
brochure. U kunt 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 rei-
zen, plus up-to-date informatie. U kunt ook 
meteen online uw reis boeken via het elek-
tronische reservatieformulier.

VIA E-MAIL
CULTUURREIZEN@OMNIATRAVEL.BE

U kunt 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 u in via het inschrijvingsformulier 
dat u op pag. 191 van deze brochure vindt 
en stuur het op naar: Davidsfonds Cultuur-
reizen/Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 
3000 Leuven. U kunt 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 op zaterdagvoormiddag bui-
ten 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 �uitje 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 kunt 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 dan een persoonlijk 
gesprek over onze reizen! Wilt u de mensen leren kennen die zich dag 
na dag inze�en voor nog mooiere cultuurreizen? U kunt terecht op 

verschillende beurzen én op ons eigen reisevenement! Kom proeven 
van de reizen, praat met ons, vuur al uw vragen af en leer tijdens het 
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 hee� 5 goede redenen 
om zeker aanwezig te zijn:

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

02. U kunt 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 kunt ter plekke meteen uw Davids-
fonds 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:

 + Vakantiebeurs Utrecht 
woensdag 11 – zondag 15 januari 2017

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

 + Reismarkt Brugge 
Zondag 12 maart 2017 (speci�ek voor 
Club Columbus jongerenreizen)

SCHRIJF U IN

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

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

KOM PROEVEN 
VAN ONZE REIZEN

 
UW TROUW WORDT BELOOND

Hee� u meer dan 10 Davidsfonds Cultuurreizen - dagreizen of meerdaagse reizen - meege-
maakt? Dan wordt u automatisch opgenomen in het getrouwheidsprogramma. Dat levert 
u 3 extra voordelen op:
01. U krijgt de nieuwe reisbrochure 2 keer per jaar in avant-première te zien. Zo hee� u 

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

02. U wordt 2 à 3 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? Word dan ambassadeur 
van Davidsfonds Cultuurreizen! Wij ver-
melden uw e-mailadres graag op de website 
bij de reis/reizen die u hee� meegemaakt, 
zodat geïnteresseerden met hun vragen bij 
u terecht kunnen.
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Gil Michaux naar 
CUBA (VAN 25 FEBRUARI T.E.M. 5 MAART 2017)

Communisme, mojito’s en Amerikaanse oldtimers: zo ziet 
het clichéplaatje van Cuba eruit. Tijdens deze reis ontdekt u 
dat Cuba veel meer is dan dat. U verkent het oude en nieuwe 
Havanna, de koloniale stad Santiago de Cuba en Trinidad, 

dat de Spaanse ontdekkingsreiziger Velázquez stichtte. 
Koloniale overblijfselen, schilderachtige landschappen en 
een uitbundige couleur locale … Geen wonder dat Ernest 
Hemingway hier een 2de thuis vond! 

Met Klaas Vansteenhuyse naar 
ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN (VAN 1 T.E.M. 9 APRIL 2017)

Israël en de Palestijnse gebieden bezoeken vanuit een ar-
cheologisch perspectief, dat is de insteek van deze cultuur-
reis. Een uitgebreid bezoek aan het oude Jeruzalem, de 
eeuwenoude ruïnes in Akko, Jericho en Hazor, de archeo-

logische opgravingen van Caesara … Archeoloog Klaas 
Vansteenhuyse leert u het rijke verleden kennen van de 
eeuwenoude archeologische sites.

Met Guy Poppe naar 
NAMIBIË (VAN 24 FEBRUARI T.E.M. 12 MAART 2017)

Dat Namibië het paradijs op aarde is, daarvan zal journalist 
en auteur Guy Poppe u tijdens deze cultuurreis overtuigen. 
U komt er terecht in een heel andere wereld met een feno-
menale natuur, die tegelijkertijd voortdurend herinnert aan 

de Duitse kolonisatie. De prachtig gekleurde duinen van de 
Sossusvlei, Walvisbaai met haar duizenden roze �amingo’s, 
dol�jnen en pelikanen, de voorhistorische muurtekeningen 
in Twyfelfontein …

Met Johan Van Cauwenberge naar 
WUPPERTAL (5 FEBRUARI 2017)

Als u bewondering hee� voor Degas en Rodin, moet u naar 
de tentoonstelling Degas & Rodin. Giganten der Moderne 
in het Von der Heydt-Museum in Wuppertal. Het is de 
grootste Degas- en Rodin-tentoonstelling van de laatste 

decennia! Johan Van Cauwenberge neemt u een dag mee 
naar het gerenommeerde museum en wijdt u in tot deze 
wegbereiders van de moderne kunst. Deze reis is exclusief 
voor Davidsfonds leden.

Met Yves Senden naar 
AMSTERDAM (22 JANUARI 2017)

Zin om een hele dag lang te genieten van Vivaldi's muziek, 
in een prachtige setting, met deskundige begeleiding? Mu-
ziekkenner Yves Senden neemt u op zondag 22 januari 2017 
mee naar Amsterdam voor de Vivaldidag van de organisatie 

Oude Muziek. Er staan 3 concerten op het programma, 
naast concertjes van jong talent en een lezing door de 
Nederlandse Vivaldi-expert Kees Vlaardingerhoek. Deze 
reis is exclusief voor Davidsfonds leden.

Met Isabelle Van den Broeke & Jos Jans naar 
LUIK (17 JANUARI 2017) 

Tijdens deze dagreis naar Luik bezoekt u de expo 21 Rue 
de la Boétie in het vernieuwde Musée de la Boverie. U 
ontdekt er nog nooit getoonde documenten en meer dan 
60 meesterwerken, zoals van Picasso, Matisse en Bracque. 

In de namiddag maakt u een wandeling door de stad, van 
de koninklijke opera en de Cité Miroir naar het moderne 
station Luik-Guillemins, met het voormalige paleis van de 
prins-bisschoppen.

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 wilt, aarzel dan 

niet om snel in te schrijven. U kunt de volledige reisbeschrijvingen nog 
altijd terugvinden op onze website: www.davidsfonds.be/cultuurreizen, 
of in de vorige brochure van Davidsfonds Cultuurreizen.
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Met Maja Panajotova naar 
BULGARIJE (VAN 15 T.E.M. 25 MEI 2017)

In Bulgarije lee� de geschiedenis van voor het jaar 0 nog 
altijd door. In de hoofdstad So�a kunt u de Romeinse oud-
heid opsnuiven in de thermen, de Hagia So�a en het Ar-
cheologisch Museum. Maar ook in de rest van het land is de 

Romeinse en �racische voorgeschiedenis voelbaar. Zoals 
in Plovdiv met het antieke theater en de wereldberoemde 
Rozenvallei. Maar ook Nessebar staat op het programma, 
een stadje met wel 40 middeleeuwse kerkjes. 

Met Jacques Van Remortel naar 
ISTRIË (VAN 29 MEI T.E.M. 6 JUNI 2017)

Het grootste schiereiland in de Adriatische Zee wordt 
gedeeld door Kroatië, Slovenië en Italië. De Romeinen, 
Habsburgers en Venetianen drukten een onuitwisbare 
stempel op de streek. Tijdens deze cultuurreis geniet u 

van alle schatten die de streek te bieden hee�, zowel cultu-
reel als culinair. Van Romeinse am�theaters, 15de-eeuwse 
fresco’s, imposante kerken en een Habsburgs kuuroord tot 
plaatselijke olijfolie, wijn, tru�els en grappa. 

Met Marc Laenen naar 
LAZIO (VAN 11 T.E.M. 18 MEI 2017)

Lazio is de schitterende regio waarvan Rome de hoofdstad 
is, maar die de meeste toeristen onterecht links laten liggen. 
Er is immers een enorm aanbod aan archeologische sites, 
paleizen met tuinen, kathedralen, kerken en kloosters. Clas-

sicus en archeoloog Marc Laenen neemt u mee op sleeptouw 
o.a. door de mysterieuze Etruskische cultuur in Cerveteri 
en Tarquinia, de historische abdijen in Montecassino en 
Subiaco, en Ostia Antica.

Met Stefan Blommaert naar 
SERVIË EN MONTENEGRO (VAN 4 T.E.M. 14 MEI 2017)

Laat u verblu�en door de geschiedenis en het rijke erfgoed 
van Servië en Montenegro samen met journalist Stefan 
Blommaert. Hij neemt u mee op sleeptouw door deze lan-
den, langs de hoogtepunten op vlak van cultuur en natuur. 

De cultuursteden Belgrado en Novi Sad, het Romeinse paleis 
Felix Romuliana en het 12de-eeuwse Studenicaklooster, 
Osmaanse forten en eeuwenoude kerkjes … En dat in 
combinatie met de Montenegrijnse natuurpracht.

Met Carlos Steel naar 
SICILIË (VAN 2 T.E.M. 10 MEI 2017)

Sinds de oudheid fascineert het eiland Sicilië. Het is strate-
gisch gelegen in de Middellandse zee en hee� een vruchtbaar 
landschap rondom de majestueuze Etna. Er zijn dan ook 
ontelbare cultuurschatten te vinden uit een turbulente 

geschiedenis. Met o.a. Selinunte en Segesta, Agrigento en 
Syracuse en de hoofdstad Palermo biedt deze reis u een 
goed gevulde ontdekkingstocht op het goddelijke eiland. 

Met Jan Goossens op 
DOUROCRUISE (VAN 28 APRIL T.E.M. 5 MEI 2017)

De Douro slingert zich doorheen Noordwest-Spanje en 
Noord-Portugal. Tijdens deze cultuurreis vaart u van Porto 
naar Salamanca en weer terug en ontdekt u een weelde aan 
wijnstokken en steden als Vila Real, Ferradosa, Pinhão, 

Lamego en Braga. Kerken en kathedralen, azulejos, �a-
menco, fado en porto … En dat samen met Jan Goossens, 
die tijdens lezingen aan boord alles wat u ziet in een bredere 
cultuurhistorische context plaatst.

Met Luc Verhuyck naar 
VENETIË (VAN 2 T.E.M. 6 APRIL 2017)

Tijdens deze reis ontdekt u de hoogtepunten van de stad, met 
het onovertro�en Piazza San Marco, de San Marcobasiliek, 
de Galleria dell’Academia, de Rialtobrug … En dat samen 
met vele leuke anekdotes. Zoals waar de bronzen paarden 

op het San Marcoplein vandaan komen. Hoe de Brug der 
Zuchten aan haar naam komt. En waar Casanova gevan-
genzat. U zult aan reisbegeleider en auteur Luc Verhuyck 
zijn lippen hangen!
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PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
22 Bastenaken ........................................................Luc De Vos ........................................................ 07/10/2017 .................... 1
23 Waalse wijnbouwers .....................................Gido Van Imschoot ....................................... 26/08/2017 .................... 1
24 Antwerpen ........................................................Luc De Vos & Dave Warnier ..................... 08/04/2017 .................... 1
25 Schiedam & Amstelveen .............................Eric Rinckhout ................................................. 19/02/2017 .................... 1
26 Namen.................................................................Christophe Deborsu .................................... 15/05/2017 .................... 2
27 Parijs .....................................................................Hans Martens .................................................. 17/03/2017 .................... 3
28 Parijs .....................................................................So�e Albrecht ................................................. 20/04/2017 .................... 3
29 Parijs .....................................................................Veerle Windels ............................................... 01/06/2017 .................... 3
30 Londen................................................................An Bogaerts ..................................................... 21/09/2017 .................... 4
31 Berlijn & Potsdam ...........................................Ronald Sledsens ............................................. 27/09/2017 .................... 6
32 Düsseldorf .........................................................Hans Martens .................................................. 28/04/2017 .................... 3
33 Berlijn & Potsdam ...........................................Rik Tyrions ........................................................ 04/05/2017 .................... 4
34 Münster & Kassel ............................................Johan Van Cauwenberge............................ 26/06/2017 .................... 4
35 Kopenhagen .....................................................Marc Van Craen ............................................. 01/09/2017 .................... 4
36 Auschwitz & Krakau.......................................Christophe Busch & Fréderic Crahay ...... 04/10/2017 .................... 5
37 Krakau & Warschau .......................................Erik Gobin ......................................................... 23/08/2017 .................... 6
38 Moskou, Sint-Petersburg & Novgorod ....Emmanuel Waegemans ............................... 15/09/2017 .................... 8 

40 Lyon .....................................................................Mia Doornaert ................................................ 02/05/2017 .................... 4
41 Turijn ...................................................................Herman Cole ................................................... 07/06/2017 .................... 5
42 Rome ...................................................................Hedwig Zeedijk ............................................. 18/10/2017 .................... 5
43 Venetië ...............................................................Johan Van Cauwenberge............................ 20/10/2017 .................... 4
44 Napels, Pompeii & Herculaneum ............Luc Verhuyck ................................................... 28/10/2017 .................... 7
45 Madrid ................................................................André De Winter .......................................... 12/09/2017 .................... 4
46 Barcelona ...........................................................André De Winter .......................................... 20/05/2017 .................... 5
47 Lissabon ..............................................................Patricia Baetslé ................................................ 20/06/2017 .................... 5
48 New York ...........................................................Ronald Sledsens ............................................. 17/04/2017 .................... 8
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 µ  Bastogne War Museum en het Mémorial du 
Mardasson
 µ  Reisbegeleiding en duiding door em. prof. 
dr. Luc De Vos

U komt samen aan het station van Tienen rond 
8.00 uur. Dan rijdt u in een comfortabele autocar 
naar Bastenaken waar u rond 10.00 uur aankomt. 
In het Bastogne War Museum krijgt u een goed 
beeld van de vooroorlogse jaren, de aanzet tot en 
het verloop van de Tweede Wereldoorlog, met de 
Slag om de Ardennen als invalshoek. 

Na het middagmaal in het museum neemt reis-
begeleider Luc De Vos u mee naar het slagveld. 
U beklimt het Mémorial du Mardasson, waar een 
wandelgang op de top u een goed uitzicht gee� over 
het landschap waarin u vrijwel alle verdedigingsstel-
lingen op het vroegere slagveld kunt terugvinden. 
Het indrukwekkende gedenkteken is een eerbetoon 
van het Belgische volk aan de Amerikaanse soldaten 
die gedood werden of gewond of vermist raakten 
tijdens de Slag om de Ardennen. Het werd het 
symbool van het Amerikaans verzet op Belgische 
bodem en van de vriendschap tussen beide landen.

Maar ook de plekken waar de teams O’Hara, Cherry 
en Desobry de Duitse troepen probeerden tegen te 
houden met wegversperringen komen aan bod. U ziet 
de nog bestaande ‘fuseliersputjes’, enkele monumen-
ten en bezoekt de Duitse begraafplaats van Recogne.

Daarna bezoekt u Place McAuli�e en de kelder van 
de legerkazerne waar de generaal zijn hoofdkwartier 
had en waar hij het legendarische woord ‘NUTS’ liet 
noteren als antwoord op de Duitse eis tot capitulatie. 

U gaat verder naar Assenois, waar het 37ste Tank 
Bataljon onder bevel van Lt. Boggess erin slaagde 
een doorbraak te forceren en zo de omsingeling 
te doorbreken. Via de ‘corridor van Assenois’ ge-
beurde de bevoorrading en werden de gewonden 
uit Bastogne overgebracht naar de veldhospitalen. 
Tot slot keert u terug naar het station van Tienen, 
waar u rond 20.00 uur aankomt.

Doorheen de dag vertelt em. prof. dr. Luc De Vos u 
bovendien allerlei interessante weetjes. Wie woont 
er in het kasteel van Losange? Kwam Hitler ooit in 
deze streek? Uw reisbegeleider gee� u het antwoord 
op deze en vele andere vragen.

De Slag om de Ardennen bleek uiteindelijk het laatste grote 

offensief van het Duitse leger aan het Westfront. Hitler 

wilde dwars door België doorstoten naar Antwerpen. De 

Amerikaanse troepen die de sector verdedigden werden 

aanvankelijk verrast door de aanval. Sinds september had 

er immers geen actie meer plaatsgevonden in de Ardennen 

en de beste troepen waren verplaatst naar regio’s waar wel 

hevig gevochten werd. 

De geallieerde troepen in het noorden en het zuiden hiel-

den goed stand, maar in het centrum rukten de Duitsers 

ongehinderd verder op richting de Maas en kwamen ze 

tot op 30 km van de stad Luik. In het zuiden naderden ze 

de stad Bastenaken, een strategisch verkeersknooppunt, 

dat koppig werd verdedigd door de Amerikanen. Toen de 

Duitsers merkten dat ze er niet in slaagden de Amerikaanse 

verdedigingsgordel te doorbreken, probeerden ze de stad 

te omsingelen en de geallieerde troepen af te snijden van 

hun bevoorrading. Maar op de dag na Kerstmis sloeg een 

pantsercolonne in Assenois een bres in de omsingeling 

van de stad. Dat luidde het einde in van de Slag om de 

Ardennen. Het Duitse leger werd teruggedrongen en de 

bres die ze geslagen hadden werd gedicht. Het einde van 

de Slag om de Ardennen betekende ook het einde van de 

bezetting van ons land.

Met Luc De Vos naar

BASTENAKEN
DE SL AG OM DE ARDENNEN, HET L A ATSTE GROTE DUITSE OFFENSIEF VAN WO I I

R E ISDATUM
 è  7 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 175
min. 20, max. 30 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc De Vos

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooi voor de chauffeur

 +  1 middagmaal

 +  Vervoer in een comfortabele au-
tocar, vertrek vanuit het station 
van Tienen

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPG E LET
Deze reis vertrekt in Tienen (en niet 
in de luchthaven van Zaventem)

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

LUC DE VOS is een voormalig hoger 
officier van het Belgische leger, em. 
gewoon hoogleraar van de Konink-
lijke Militaire School en buitengewoon 
hoogleraar van de KU Leuven. Hij pu-
bliceerde 41 boeken, waaronder een 
standaardwerk over WO II, en lag aan 
de basis van verschillende musea. Hij 
is een ervaren en gewaardeerde reis-
begeleider.

 Boek: 14-’18 Oorlog in België
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 µ  Initiatie in de wereld van de Waalse wijn
 µ  Bezoeken aan excellente Waalse wijnbouwers
 µ  Deskundige toelichting door Maître Som-
melier Gido Van Imschoot 

Wie zegt dat lekkere wijn altijd uit het buitenland 
moet komen? De Belgische wijngeschiedenis gaat 
maar liefst 2.000 jaar terug! De Romeinen brachten 
de wijnbouw naar onze streken en in de middeleeu-
wen hadden heel wat kloosters en kasteelheren hun 
eigen wijndomein. Maar in de loop van de 17de en 
18de eeuw verdween die lange traditie en het zou 
tot de jaren 60 duren voor er in België opnieuw 
sprake was van wijnbouw. 

Tijdens deze dagreis ontdekt u de top van de 
Waalse wijn. U komt ‘s morgens samen in de 
luchthaven van Zaventem en rijdt met een com-
fortabele autocar naar Villers-la-Ville. Naast de 
ruïnes van de 12de-eeuwse cisterciënzerabdij van 
Villers vindt u de wijngaard Villers-la-Vigne. De 
monniken van het klooster maakten eeuwenlang 
excellente wijnen tot ze in de nasleep van de Franse 
Revolutie verdreven werden. Het zou tot de jaren 
90 duren voordat er opnieuw aan wijnbouw werd 
gedaan, toen Richard Kermer het idee kreeg om de 

wijngaard van de abdij weer tot leven te wekken. 
Nu biedt hij er 4 unieke wijnen aan.

Daarna bezoekt u de Vignoble des Agaises. Een 
paar kilometer ten oosten van Binche vindt u het 
prachtige domein van 18 ha met ongeveer 180.000 
wijnstokken. De eigenaar Raymond Leroy is een 
gediplomeerd oenoloog aan de universiteit van 
Montpellier. In 2000 begon hij zijn droom uit te 
werken en plantte hij zijn eerste wijnstokken in 
de krijtbodem van Haulchin. Op minder dan 10 
jaar tijd werd zijn wijngaard de grootste Belgische 
producent van schuimwijn. U geniet op het domein 
van een middagmaal.

Na de lunch gaat u naar het wijndomein Château 
Bon Baron van Jeanette Vandersteen en haar man 
Piotr. In 2001 kochten ze in Profondeville een land-
huis aan de Maas. Aanvankelijk hadden ze helemaal 
niet de bedoeling om wijn te maken, maar ze kregen 
al snel de smaak te pakken. Op het domein worden 
meer dan 10 soorten wijn gemaakt. U bezoekt de 
nieuwe wijngaard Divo Nanto die 15 ha groot is. In 
de wijnkelder proe� u enkele van de beste wijnen 
die het domein te bieden hee�. Daarna keert u met 
de autocar terug naar Brussel.

Met Gido Van Imschoot naar

WAALSE WIJNBOUWERS
D E  TO P  V A N  D E  WA A L S E  W I J N

R E ISDATUM
 è  26 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 170
min. 25, max. 35 deelnemers

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

melde, vaak exclusieve bezoeken 
en degustaties

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Fooi voor de chauffeur

 +  Middagmaal met dranken inbe-
grepen

 +  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.

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.

 Tournee: ‘De Belg en zijn wijn’ Filip Salmon

 Boek: Filip Salmon, Wijn in België
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 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, werd in de 19de eeuw beslist 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 2de hel� van de 19de eeuw wordt de bin-
nenste fortengordel gebouwd. Maar die veroudert 
snel, doordat de militaire technologie zich pijlsnel 
ontwikkelt. In 1906 begint werd begonnen aan de 
bouw van een 2de fortengordel. De grote verde-
digingsgordel 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 gerestaureerde 
pantserfort van de Antwerpse buitenlinie. Op het 
moment dat de Duitsers België in augustus 1914 

binnenvallen, is het fort nog niet volledig afgewerkt 
en worden in sneltempo nog enkele werken uitge-
voerd. Liezele ligt buiten de eigenlijke aanvalszone 
maar bestookt voortdurend het naderende Duitse 
leger en wordt een aantal keren zwaar beschoten. 
Wanneer in oktober 1914 het leger zich terugtrekt, 
dekt fort Liezele de terugtocht en blij� 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 blij� 
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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc De Vos en 
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 is een voormalig hoger 
officier van het Belgische leger, em. 
gewoon hoogleraar van de Koninklijke 
Militaire School en buitengewoon hoog-
leraar van de KU Leuven. Hij publiceerde 
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 gewaar-
deerde reisbegeleider.

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  De Cobracollectie 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 Cobracollectie 
hee�. 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 Cobrabe-
weging. U kunt er zo’n 250 werken van schilders als 
Karel Appel, Constant en Corneille bewonderen. 
Ook van Jan Elburg en Lucebert, allebei dichter 
en schilder, kunt 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 volgt het 
middagmaal in een plaatselijk restaurant, waarna 
de bus u naar Amstelveen brengt waar u het Co-
bra 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 al-
leen 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 Cobrabeweging werd opgericht tijdens een internationaal 

kunstenaarscongres in Parijs in 1948 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 3 jaar opgedoekt. Maar de invloed van de 

stroming op de hedendaagse kunst blijft nog altijd doorleven.

Met Eric Rinckhout naar

SCHIEDAM & AMSTELVEEN
O N D E R D O M P E L I N G  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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting 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. Dender-
monde, di. 14 en 21 maart van 14 tot 16.30 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
U komt samen in de luchthaven van Zaventem en 
rijdt in een comfortabele autocar naar Namen, de 
hoofdstad van Wallonië en thuisbasis van het Waals 
Parlement. Reisbegeleider Christophe Deborsu 
wacht u op aan de samenvloeiing van Samber en 
Maas. Na een algemene inleiding door Christophe 
over de stad en het programma, beklimt u op een 
gematigd tempo de 332 treden naar de citadel, een 
van de grootste burchten 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 het middagmaal gaat u op verkenning in de 
citadel. In het bezoekerscentrum Terra Nova, in 
de oude kazerne, belee� u 2.000 jaar stedelijke en 
militaire geschiedenis. U verkent een deel van de 
7 km ondergrondse gangen, door Napoleon de 
termietenheuvel 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 neemt u opnieuw op sleeptouw door 
het centrum van ‘zijn’ Namen met kathedralen, 
pleintjes, monumentale panden en schilderachtige 
straatjes. U bezoekt 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.

Na het middagmaal in een plaatselijke restaurant 
bezoekt u het Waals Parlement, dat is ondergebracht 
in het volledig gerenoveerde Hospice Saint-Gilles 
aan de voet van de citadel. Na het bezoek aan het 
Maison du Folklore et des Traditions sluit u de 
dag af met ko�e en gebak op een van de lekkerste 
adresjes van de stad. U keert terug met de 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting 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 middagmalen en 1 avondmaal 
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 30.000 exemplaren verkocht.

 Boek: Christophe Deborsu, 
Le petit Deborsu
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Met Hans Martens naar

PARIJS
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 Vui�on van 
Frank Gehry en het recent vernieuwde Musée 
Picasso

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de �alys gaat u naar Parijs, waar alle verplaat-
singen te voet of met het openbaar vervoer gebeu-
ren. U start uw kunstreis met een bezoek aan het 
Centre Pompidou. De permanente tentoonstelling 
gee� 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 het vrije middagmaal gaat u door de Marais naar 
het recent gerenoveerde Musée Picasso. Het prach-
tige Hôtel Salé gee� onderdak aan misschien wel de 
belangrijkste collectie werken van de kunstenaar.

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 blij� 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 
Ei�eltoren voor de collecties van het Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris. Als u dat wilt, kunt u 
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 
vanuit het bos tegemoet. In de late namiddag keert 
u met de �alys terug 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
 + De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hans Martens

 + 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

 +  3-dagen ticket 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.

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. 2 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.

 Cursus: Hedendaagse kunst. Een kennismaking, door 
Brigitte Dekeyzer. Beveren, do. 2, 9, 16, 23 feb. van 14 
tot 16 uur.
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 µ Parfuminitiatie door So�e 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
U gaat met de �alys naar Parijs, waar u uw neus 
volgt van de ene geurige plek naar de andere. 
Onderweg legt reisbegeleider So�e 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 
3.000 jaar oude geschiedenis van het parfum en de 
gebruikte technieken: wat is een parfum eigenlijk 
en hoe wordt het gemaakt? Vanavond licht So�e 
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 nichepar-
fumeurs en stamt af van de Guerlain dynastie. U 
bezoekt het labo. ’s Avonds geniet u van een bij-
zonder avondmaal, waarbij de geur van het eten 
bijna even belangrijk is als de smaak.

DAG 3: Parijs - Brussel-Zuid O-M
U gaat 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 kunt 
er historisch belangrijke parfums ruiken die helaas 
niet meer bestaan. Het middagmaal vindt plaats 
op de linkeroever van Versailles, in de buurt van 
het beroemde kasteel. Daar vertelt kunsthistorica 
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 �alys 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Parfuminitiatie door Sofie 
Albrecht

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting 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 middagmaal en 2 avondmalen, 
waarvan 1 avondmaal in het 
uitstekende restaurant Le 68 
Guy Martin

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

 +  2-dagenticket voor het openbaar 
vervoer in Parijs en vervoer in 
comfortabele autocar op de 3de 
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 15 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  Toelichting door mode-experte Veerle Windels
 µ  Kuieren langs chique modewinkels en wa-
renhuizen
 µ  Bezoek aan Musée Galliera, Musée Bourdelle, 
Fondation Louis Vui�on, Place Vendôme ...

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs M
Met de �alys gaat u naar Parijs, waar alle verplaat-
singen te voet en met het openbaar vervoer gebeuren. 
Reisbegeleider Veerle Windels neemt u meteen mee 
door de buurt rond de Opéra Garnier waar de haute 
couture aan het einde van de 19de eeuw ontstond. 
U luncht in het chique Café Marly, met zicht op de 
omgekeerde glazen piramide van I.M. Pei. Met de 
metro gaat u naar Musée Bourdelle op Rive Gauche, 
voor de expo Balenciaga. L’oeuvre au noir. Na de 
expo wandelt u verder richting Saint Germain des 
Prés en bezoekt u de imposante winkel van Hermès, 
het leuke warenhuis Le Bon Marché en de unieke 
winkel van Dries Van Noten aan de Quai Malaquais. 
Vrij avondmaal.

DAG 2: Parijs O-A
Vandaag gaat alle aandacht naar het topje van 
de modepiramide: de couture. De metro brengt 
u naar de duurste straten van Parijs, waar u o.a. 

de bekende winkel van Christian Dior bezoekt. 
U ontdekt het Musée Galliera voor de expo La 
Garderobe de Dalida. Dat is een expo over de 
fantastische garderobe van de voormalige Miss 
Egypte, die met haar chansons heel wat harten 
sneller deed slaan. Ze had prachtige out�ts van 
o.a. Carven, Jean Dessès, Loris Azarro en Bal-
main. Daarna gaat u met de metro naar Bois de 
Boulogne voor La Fondation Louis Vuitton. Het 
is een uniek gebouw van architect Frank Gehry 
met de privécollectie van L.V.M.H. (Louis Vuitton 
Moët Hennessy), het grootste conglomeraat ter 
wereld van luxeproducten. 

DAG 3: Parijs - Brussel-Zuid O
U ontdekt de buurt Le Marais op een heel onge-
dwongen manier en krijgt een introductie in de 
winkel Merci, een originele conceptstore. Daarna 
wandelt u langs de rue Vieille du Temple en rue 
Saintonge, waar heel wat Belgische ontwerpers 
tijdens de modeweek hun showroom hebben. U 
sluit deze modereis in stijl af met het Musée Pierre 
Cardin, waar een voormalige rechterhand van de 
couturier u meeneemt door Cardins universum. 
Daarna keert u terug met de �alys.

Met Veerle Windels naar

PARIJS
N A A R  D E  O O R S P R O N G  V A N  D E  C O U T U R E R E ISDATA

 è  1 juni 2017
 ç  3 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 995 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 280 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 12, max. 15 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Veerle Windels

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen en gebruikelijke 
fooien

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het kwaliteitsvolle en centraal 
gelegen hotel Mercure Paris 
Opéra Louvre****

 +  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in goede lokale restaurants

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

 +  Ticket voor het openbaar vervoer 
in Parijs. Daarbuiten gebeuren de 
verplaatsingen vaak te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2-

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

VEERLE WINDELS is germaniste van 
opleiding en werkt al meer dan 25 jaar 
als modejournaliste. Ze doceert mo-
deactualiteit aan KASK - School of Arts 
Gent en wordt geregeld gevraagd als 
jurylid voor nationale en internationale 
modewedstrijden. Ze bundelde haar 
beste interviews in Werken met Woor-
den, schreef Act(e), een monografie 
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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R E ISDATA
 è  21 september 2017
 ç  24 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.285 
toeslag 1-persoonskamer: € 255 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door An Bogaerts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen en gebruikelijke 
fooien

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met Engels 
ontbijt in het kwaliteitsvolle en 
centraal gelegen hotel Strand 
Palace***+

 +  2 middagmalen, 1 afternoon 
tea en 1 avondmaal in lokale 
restaurants

 +  Treinreis met Eurostar in 2de 
klasse Brussel-Zuid - Londen h/t

 +  4-dagenticket voor het openbaar 
vervoer. Daarbuiten gebeuren de 
verplaatsingen vaak te voet

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

AN BOGAERTS werkt ruim 10 jaar 
als lifestylejournalist voor o.a. De 
Standaard en De Tijd en schrijft regel-
matig over Londen. Ze is bezeten door 
trends en werkt geregeld samen met 
gerenommeerde trendbureaus. In 
haar zoektocht naar nieuwigheden 
op het gebied van design, mode en 
gastronomie gaat ze een 10-tal keer 
per jaar naar Londen, waar ze haar hart 
verloren heeft.

 µ  Unieke citytrip en bijzondere (mode)wande-
lingen met trendjournalist An Bogaerts
 µ  Bezoeken in het kader van het London Design 
Festival, o.m. aan het gloednieuwe Design 
Museum
 µ  Extra aandacht voor de laatste trends in mode, 
design en street art

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen M
Met de Eurostar gaat u naar Londen, waar alle 
verplaatsingen te voet en met het openbaar ver-
voer gebeuren. U luncht bij Nopi, het restaurant 
van de Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi dat 
razend populair is voor zijn gezonde, groentenrijke 
gerechten. Daarna neemt An Bogaerts u mee op 
modewandeling door Soho. Op Savile Row, het 
klassieke modehart van Londen, staat een bezoek 
aan het kleermakersatelier van het Belgische mo-
demerk Scabal gepland. U neemt een kijkje in de 
bijzondere boetiek van Paul Smith, zakt daarna 
af naar Dover Street Market, een van de meest 
toonaangevende modezaken van de stad, en geniet 
van een vrije avond. 

DAG 2: Londen O-A
De 1ste stop vandaag is Hyde Park, de groene long 
van Londen, waar u de architectuurparel �e Ser-
pentine Pavillion bezoekt. Het paviljoen wordt elk 
jaar door een andere toonaangevende architect 
vormgegeven. Daarna naar Chelsea voor �e Conran 
Shop, de belangrijkste interieurwinkel van de stad. 
In de buurt van Harvey Nichols en Harrods krijgt 
u tijd om vrij te shoppen en te lunchen. Achteraf 

neemt An Bogaerts u mee naar het Design Museum 
voor een begeleid bezoek aan deze splinternieuwe 
designtempel. Uiteraard is er ook aandacht voor 
speciale evenementen en tentoonstellingen in het 
kader van het London Design Festival dat dan loopt. 
De dag eindigt met een aangename a�ernoon tea.

DAG 3: Londen O-A
Van design naar street art is maar een kleine stap in 
een metropool als Londen. Samen met een gespe-
cialiseerde gids wandelt u door East End op zoek 
naar de interessantste gra�tikunst van Banksy en 
andere gra�tikunstenaars. Na het vrije middagmaal 
neemt An Bogaerts u op sleeptouw door Shoreditch, 
de meest trendy buurt van de stad. An introduceert 
u bij de hipste designers van het moment zoals het 
excentrieke House of Hackney, het jonge talent Lee 
Broom of het verborgen hoofdkwartier van Jasper 
Morrison, een van de belangrijkste hedendaagse 
designers. Avondmaal in het prachtige Bombay-
interieur van Dishoom, toonbeeld van de heerlijke 
wereldkeukens die Londen rijk is.

DAG 4: Londen - Brussel-Zuid O-M
Na het ontbijt neemt An Bogaerts u mee op ver-
kenning naar de opkomende wijk King’s Cross, 
die in volle ontwikkeling is. Hier pikt u nog enkele 
activiteiten van het London Design Festival mee. 
Laatste gezamenlijk middagmaal in de eeuwenoude 
gymzaal van �e German Gymnasium, recent nog 
uitgeroepen tot het mooiste restaurant ter wereld. 
Terugreis naar Brussel-Zuid.

Met An Bogaerts naar

LONDEN 
D E  L A AT S T E  T R E N D S  V A N  G A S T R O N O M I E ,  D E S I G N  &  M O D E
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 µ  Uitgebreide stadsbezoeken rond architectuur, 
geschiedenis en kunst
 µ  Bezoeken aan verschillende musea o.m. op het 
Museuminsel, het Joods Museum … 
 µ  Tweedaags bezoek aan de paleizenstad Pots-
dam met o.m. Sanssouci, Cecilienhof en het 
Marmerpaleis …

DAG 1: Brussel - Berlijn - Potsdam A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn. U rijdt dadelijk 
naar het koninklijke Potsdam voor een bezoek 
aan het paleizencomplex Sanssouci en de schit-
terende parken. U staat versteld van de pracht en 
praal in o.m. het Schloss Sanssouci en het intieme 
Marmerpaleis.

DAG 2: Potsdam - Berlijn O-A
U verkent het gezellige en verrassende centrum 
van Potsdam met de verschillende typische wijken 
zoals de Alexandrowka en de Hollandse wijk. In 
de Neuer Garten leert u meer over de verdeling 
van Europa na WO II tijdens de Conferentie van 
Potsdam in Schloss Cecilienhof. Naar Berlijn, waar 
u al een wandeling maakt. Avondmaal in het hotel.

DAG 3: Berlijn O-A
Uitgebreide stadsrondrit met Ronald Sledsens in 
zowel Mitte als Ost: o.m. langs de grosser Tiergarten, 
de Platz der Republik, het Hauptbahnhof, Moabit. 
Bezoek aan de Mauergedenkstätte Bernauerstrasse, 
‘der Alex’, de Littenstrasse, de Karl Marxallee in 
Friedrichshain en de East Side Gallery, Luisenstadt 
en het Holocaust Mahnmal. In de namiddag verken-
nen we het Kulturforum en de Potsdamer Platz.

DAG 4: Berlijn O
Verkenning van Unter den Linden, met o.m. de 
Humboldt Universiteit en de Bebelplatz. Dan de 
Berliner Dom en het Museuminsel met zijn vijf 
musea en maar liefst tien wereldvermaarde col-
lecties. U bezoekt o.m. het Neues Museum. Vrij 
middagmaal in de buurt van de Friedrichstrasse en 
daarna bezoek aan het epicentrum van de macht 
ten tijde van het naziregime.

DAG 5: Berlijn O-A
U bezoekt de Pariser Platz met de Brandenburger 
Tor. Daarna naar het joodse Berlijn met de Spandau-
er Vorstadt en de Hackescher Markt. Kort bezoek 
aan het Nikolai-Viertel en tenslotte aan het Joods 
Museum. Avondmaal op het dak van de Reichstag 
met prachtig panorama over de Duitse hoofdstad. 

DAG 6: Berlijn - Brussel O
Vandaag brengt de tocht u naar West-Berlijn. 
Langsheen de vele hypermoderne ambassades in 
het Diplomatenviertel allereerst naar de prachtige 
tuinen van Schloss Charlottenburg voor een korte 
ochtendwandeling en vervolgens ‘een les’ indruk-
wekkende architectuur in het Olympiastadion. 
Naar de de Kurfürstendamm, de Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche en Kadewe. Na de middag een 
bezoek aan Kreuzberg en de buurt van het Vikto-
riapark. Terugvlucht naar Brussel.

Met Ronald Sledsens naar

BERLIJN & POTSDAM 
K O S M O P O L I T I S C H  E N  A U T H E N T I E K

R E ISDATA
 è  27 september 2017
 ç  2 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.435  
toeslag 1-persoonskamer: € 170
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Ronald Sledsens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel in het 
Steigenberger Hotel Sanssou-
ci**** in Potsdam en het hotel 
Maritim****+ in Berlijn

 +  2 avondmalen in uitstekende 
lokale restaurants, waarvan 1 op 
het dak van de Reichstag

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

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
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.

RONALD SLEDSENS, ere-inspecteur 
bij het Departement Onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap, doceert 
aan het Hoger Instituut voor Gods-
dienstwetenschappen en begeleidde 
al Davidsfonds Cultuurreizen naar het 
Midden-Oosten en het oosten van de 
VS en metropolen als Berlijn, New York 
en Chicago.

 Cursus: Het beloofde (Duits)land? Analyse van de 
actualiteit, door Rik Tyrions. Bonheiden, di. 14 en 
28 maart van 19.30 tot 22 uur.
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 µ  Deskundige rondleidingen in befaamde musea 
zoals K20, K21 en Museum Abteiberg 
 µ  Bezoek aan de overzichtstentoonstellingen 
over O�o Dix en Marcel Broodthaers
 µ  Exclusief bezoek aan de Kunstakademie samen 
met oud-student Soya Arakawa

DAG 1: Brussel - Düsseldorf A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Düsseldorf. 
U stopt onderweg in Neuss voor een wandeling in 
het Museum Insel Hombroich, een openluchtmu-
seum met als motto ‘kunst parallel aan de natuur’. 
Tentoonstellingsgebouwen en kunstateliers liggen 
er ongedwongen verspreid over het weidse land-
schap. Door elkaar slingerende wegen worden door 
grote beeldhouwwerken ge�ankeerd en de meest 
uiteenlopende culturen worden verenigd met he-
dendaagse beeldende kunst. 
Daarna bezoekt u de nieuwe Skulpturenhalle van de 
�omas Schütte Sti�ung 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 Rake-
tenstation en rijdt u verder naar Düsseldorf. Daar 
staat een exclusief bezoek aan de Kunstakademie 
met oud-student en Japans kunstenaar Soya Ara-
kawa op het programma. Avondmaal 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 het vrije 
middagmaal ontdekt u ook de permanente collectie 
van K20 tijdens een rondleiding, net als de topten-
toonstelling rond de Duitse kunstenaar Otto Dix 
met meer dan 120 schilderijen, aquarellen en etsen. 
Avondmaal in een uitstekend lokaal restaurant.

DAG 3: Düsseldorf - Brussel O
U ontdekt frisse moderne architectuur en bij-
zondere kunstcollecties in bv. het Kunstpalast, de 
Kunsthalle en het nieuwe Kunst im Tunnel, een 
tentoonstellingsruimte in de Rheinufertunnel. Hans 
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
O N D E R D O M P E L I N G  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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hans Martens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Overnachtingen met ontbijt-
buffet en 1 avondmaal in het 
centraal gelegen hotel Mélia 
Düsseldorf****

 +  1 avondmaal 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. 2 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.

 Cursus: Hedendaagse kunst. Een kennismaking, 
door Brigitte Dekeyzer. Beveren, do. 2, 9, 16, 23 
feb. van 14 tot 16 uur.
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Met Rik Tyrions naar

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

 µ  Uitgebreid stadsbezoek met o.m. de Gemälde-
galerie en het Neues Museum
 µ Avondmaal 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 regerings-
wijk, het Hauptbahnhof, de Dom, restanten van 
de Muur, de Tiergarten en de Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche. In de namiddag wandelt u langs 
Unter den Linden en de prachtige Gendarmenmarkt 
tot aan de Brandenburgse Poort. Avondmaal 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 hee� 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 het 
vrije middagmaal gaat u via de indrukwekkende 
Potsdamer Platz verder. Tot slot wordt u rondge-
leid door de schitterende kunstcollectie van de 
Gemäldegalerie met veel Vlaamse en Nederlandse 
meesters. Terugvlucht 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 beide 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Rik Tyrions

 + Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 1 
avondmaal in het centraal gele-
gen hotel Maritim ProArte****

 + 1 avondmaal 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. Bonheiden, di. 14 en 
28 maart van 19.30 tot 22 uur.

 Tournee: ‘Grensgangers’ Aline Sax
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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
U rijdt in een comfortabele autocar naar Münster. 
Na het vrije middagmaal brengt u een bezoek aan 
de 4de 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 het vrije middagmaal 
rijdt u naar Kassel. 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 5-jaarlijkse Documen-
tatentoonstelling hoe� geen introductie meer. Sinds 
Jan Hoet in 1992 Documenta IX leidde, doet de 
belangrijkste expositie van hedendaagse kunst ook 
in Vlaanderen een belletje rinkelen. Anderhalve dag 
lang neemt Johan Van Cauwenberge u op sleeptouw 
door de wereld van de actuele beeldende 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 kun-
stenaars 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, re�ectie en rustpauzes. In de 
namiddag keert u terug naar Berchem.

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 5-jaarlijkse Documenta in Kassel bestaat dit jaar 

60 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 100 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 10-jaarlijkse Skulptur Projekte in Münster wekt de 

belangstelling van de internationale kunstscène. Net zoals 

bij de vorige edities zal curator Kasper König de tentoon-

stelling 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Johan Van Cau-
wenberge

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
centraal gelegen viersterrenho-
tels 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 10-tal kunst-
monografieën over hedendaagse 
kunstenaars en is ook dichter.

 Cursus: Hedendaagse kunst. Een kennismaking, door 
Brigitte Dekeyzer. Beveren, do. 2, 9, 16, 23 feb. van 14 
tot 16 uur.
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 µ  Het kasteel Rosenborg met de kroonjuwelen
 µ  Het Nationaal Museum, het grootste museum 
van het land
 µ  Der Rundetårn, de oudste sterrenwacht van 
Europa
 µ  Het Slot Amaliënborg

DAG 1: Brussel - Kopenhagen M
Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Al wan-
delend samen met reisbegeleider Marc Van Craen 
krijgt u een indruk van deze gezellige stad. U maakt 
een boottocht door de haven en stadskanalen. 

DAG 2: Kopenhagen O-A
U bezoekt Rosenborg, een stadspaleis in het cen-
trum van Kopenhagen. In de kelder kunt u de Deen-
se kroonjuwelen bewonderen. U ontdekt het kader 
waarin de voormalige Deense koningen leefden. 
In het slot Amaliënborg neemt u een kijkje in de 
privévertrekken met originele meubels. U bezoekt 
de Ronde Toren, een van de oudste nog werkende 
sterrenwachten in Europa met een prachtig uitzicht 
over Kopenhagen, en het Nationaal Museum. 

DAG 3: Kopenhagen O-A
U gaat noordwaarts naar Humlebaek, waar u het 
Louisiana Museum met moderne kunst bezoekt. 
Het museum hee� een eigen collectie met werken 
van Deense kunstenaars maar ook van o.a. Lich-
tenstein, Warhol en Picasso. Na het middagmaal 
bezoekt u het slot Kronborg dat op een landtong 
ligt. Het is Unesco-werelderfgoed en de plaats waar 
Shakespeares Hamlet zich afspeelt, al heet het daar 
‘Elsinore’. Het avondmaal krijgt u in een oude apo-
theek, Det Lille Apotek.

DAG 4: Kopenhagen O-M
Na het ontbijt bezoekt u het Viking Museum in 
Roskilde, het Deense nationale museum voor 
schepen van de prehistorie tot de middeleeuwen. 
Rond 1070 werden 5 Vikingschepen afgezonken bij 
Skuldelev in de Roskilde�ord om de inham beter 
te kunnen verdedigen. Deze schepen - ook wel de 
Skuldelevschepen genoemd - werden opgegraven 
in 1962 en worden nu in het museum tentoon-
gesteld. Daarna bezoekt u de gotische kathedraal 
van Roskilde, die in de 12de en 13de eeuw werd 
gebouwd en een van de oudste bakstenen gebouwen 
in Noord-Europa is. Terugvlucht naar Brussel.

Met Marc Van Craen naar 

KOPENHAGEN
D E  G E Z E L L I G S T E  H O O F D S TA D  V A N  N O O R D - E U R O PA

R E ISDATA
 è  1 september 2017
 ç  4 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.550 
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 225 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Marc Van Craen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het kwaliteitsvolle Hotel Copen-
hagen Island****

 +  2 middagmalen en 2 avondma-
len in lokale restaurants of het 
hotel

 +  Vluchten Brussel-Kopenhagen 
h/t met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
In Kopenhagen 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.

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 en was onder 
meer ambassadeur voor België in De-
nemarken van 2005 tot 2009.
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 µ  Introductiedag in Kazerne Dossin in Mechelen
 µ  Uitgebreide begeleide wandelingen in het 
historisch centrum van Krakau
 µ  Aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau
 µ  Lezingen en speciale �lmvertoningen

DAG 1: Brussel - Krakau A
U maakt kennis met de stad en de Koninklijke Weg. 
U wandelt langs de middeleeuwse vestingen en de 
H. Florianpoort uit de 14de eeuw, de Grote Markt 
(het grootste middeleeuwse plein van Europa dat 
is ingesloten door de lakenhallen), het belfort en de 
gotische O.L.V.-basiliek. U bezoekt de fabriek van 
Oskar Schindler, de Duitse industrieel die bekend 
werd door zijn hulp aan de joden tijdens de Ho-
locaust. U bezoekt de wijk Kazimierz, waar de Re-
muhsynagoge nog als joods gebedshuis dienstdoet. 
In die wijk werden delen van de �lm Schindler’s List 
van Steven Spielberg opgenomen. Ten slotte gaat u 
naar de Apteka pod Orlem, de enige apotheek die 
functioneerde in het toenmalige getto.

DAG 2: Krakau - Auschwitz O-M-A
U bezoekt het Gestapo Museum in de straat 
Pomorska. In dit deel van Krakau, in het Slaski 
House, heerste vaak terreur en angst, want zowat 
1.000 mensen werden er ondervraagd en gefolterd. 
Dan gaat u naar Oświęcim, het Duitse Auschwitz 
ten zuidwesten van Krakau aan de grens met Si-
lezië. U begint het bezoek bij het Stammlager of 
hoofdkamp Auschwitz I. Boven de ingang leest 
u de bekende spreuk ‘Arbeit macht Frei’. Bij de 
ruïnes van de gaskamers hoort u het verhaal van 
transport XX uit de Mechelse Dossinkazerne. U 
bezoekt verder de SS-Siedlung, het huis van de 
kampcommandant en wandelt naar de Krupphal, 
het SS-Unterkun�gebaüde, de bakkerij en de SS-

Küche. Christophe Busch gee� een lezing, ‘De 2 
fotoalbums van Auschwitz-Birkenau: daders en 
slachto�ers door de lens van de SS’.

DAG 3: Auschwitz O-M-A
Vandaag bezoekt u Birkenau, het grootste vernie-
tigingskamp van de nazi’s, met de ‘dodenpoort’ en 
de ‘Judenrampe’ waar de treinen van de gedepor-
teerden toekwamen. U loopt dezelfde route als de 
joodse slachto�ers voordat ze geselecteerd werden 
voor de dood in de gaskamers of dwangarbeid. 
Daarnaast verkent u de site met het quarantai-
nekamp, de blokken waar de vrouwen gevangen 
zaten, het gebouw waar de ontsmettingen gebeurde, 
Krematorium II en III, de Zentralsauna, Krema-
torium IV en V, Bunker 2 en de massagraven in 
het berkenbos. Aan de Muur der Gefusilleerden 
wordt er in naam van de groep een bloemenkrans 
neergelegd. Dan gee� Fréderic Crahay een lezing 
over de activiteiten van de Stichting Auschwitz en 
de opstand in Birkenau van 7 oktober 1944.

DAG 4: Auschwitz - Krakau O-M-A
U keert terug naar Krakau en gaat in de namiddag 
naar de Wawelheuvel met het koninklijk kasteel en 
de kathedraal. De Sigismundkapel wordt beschouwd 
als het mooiste renaissancebouwwerk ten noorden 
van de Alpen en de kathedraal is de rustplaats van 
de meeste Poolse monarchen.

DAG 5: Krakau - Brussel O
Onder het centrale plein van Krakau bezoekt u het 
Middeleeuws Museum. De middeleeuwen komen 
opnieuw tot leven in dit multimediale museum 
dat honderden objecten uit die tijd tentoonstelt. 
Terugvlucht.

Met Christophe Busch & Fréderic Crahay naar

AUSCHWITZ & KRAKAU 
V A N  D E  B O E I E N D E  C U LT U U R S TA D  N A A R  H E T  A A N G R I J P E N D E  A U S C H W I T ZR E ISDATA

 è  4 oktober 2017
 ç  8 oktober 2017

Deze reis is een samenwerking met Ka-
zerne Dossin en ‘Auschwitz in Gedach-
tenis’. Als voorbereiding op deze reis 
komt u samen in Kazerne Dossin voor 
een rondleiding en een toelichting bij 
de plaatsen die u op reis zult bezoeken.

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.245  
toeslag 1-persoonskamer: € 205
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Christophe 
Busch en Fréderic Crahay

 +  Introductiedag en rondleiding in 
Kazerne Dossin in Mechelen met 
broodmaaltijd op zaterdag 9 sep-
tember 2017

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
de hotels Mercure Stare Miasto 
Krakau**** en Hotel Galicja*** in 
Auschwitz

 +  3 middag- en 4 avondmalen in 
lokale restaurants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Krakau 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.

CHRISTOPHE BUSCH is algemeen 
directeur van Kazerne Dossin en expert 
dadergedrag bij collectief geweld. Als 
criminoloog en master in de Holocaust- 
en Genocidestudies slaat hij een brug 
met terrorismestudies. Hij stichtte 
onlangs UFUNGU, een netwerk van 
experten ter bestrijding van radicali-
sering en polarisering. 
FRÉDERIC CRAHAY  studeerde 
geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
Brussel en internationale politiek aan 
de Universiteit Antwerpen. Sinds 2010 
werkt hij voor de Stichting Auschwitz - 
vzw Auschwitz in Gedachtenis, waarvan 
hij sinds 2015 directeur is. 
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 µ  Uitgebreide begeleide wandelingen in het 
historisch centrum van Krakau
 µ  Bezoek aan het centrum van Warschau
 µ  Aangrijpend bezoek aan Auschwitz
 µ  De indrukwekkende zoutmijn van Wieliczka

DAG 1: Brussel - Krakau M-A
Rechtstreekse vlucht naar Krakau. Kennismaking 
met Krakau en de Koninklijke Weg: u wandelt langs 
de middeleeuwse vestingen en de H. Florianpoort 
uit de 14de eeuw. U bezoekt de Grote Markt, het 
grootste middeleeuwse plein van Europa, ingeslo-
ten door de lakenhallen, het belfort en de gotische 
O.L.V-basiliek, die beroemd is om haar retabel 
van Veit Stoss. 

DAG 2: Krakau O-M
Onder het centrale plein van Krakau bezoekt u het 
Middeleeuws Museum. De middeleeuwen komen 
opnieuw tot leven in dit multimediale museum dat 
een beroep doet op de meest recente technieken en 
honderden objecten uit die tijd tentoonstelt. Een 
wandeling door het stadscentrum brengt u via de 
franciskanerkerk naar het Collegium Maius, dat de 
collectie van de Jagiellonische Universiteit herbergt. 
In de namiddag gaat u naar de Wawelheuvel met het 
kasteel en de kathedraal. De Sigismundkapel wordt 
beschouwd als het mooiste renaissancebouwwerk 
ten noorden van de Alpen. 

DAG 3: Auschwitz - Krakau O-M
U verkent de wijk Kazimierz, waar de Remuhsy-
nagoge nog altijd dienst doet als joods gebedshuis 
en waar opnames gemaakt werden voor Steven 

Spielbergs Schindler’s List. U bezoekt de fabriek 
van Oskar Schindler, inclusief het museum over 
de bezetting en het joodse getto van Krakau. Ten 
zuidwesten van Krakau ligt Oświęcim, het Duitse 
Auschwitz, berucht om de concentratie- en ver-
nietigingskampen tijdens WO II. U krijgt er een 
rondleiding in het museum dat ondergebracht is 
in de vroegere barakken van Auschwitz I. In Aus-
chwitz II-Birkenau wordt u geconfronteerd met 
het uitstapplatform en de ruïnes van gaskamers 
en crematoria. 

DAG 4: Wieliczka - Warschau O-A
U bezoekt de beroemde zoutmijn van Wieliczka, 
een van de oudste mijnen in Europa en een kunst-
werk van mens en natuur. Een wandelroute leidt 
door galerijen en zalen op 3 verschillende niveaus. 
Na het middagmaal gaat u verder naar Warschau. 

DAG 5: Warschau O-M-A
Vandaag bezoekt u in Warschau zowel de oude als 
de nieuwe stad. Na de verwoesting van het centrum 
tijdens WO II volgde een spectaculaire heropbouw 
in de stijl van de 17de en 18de eeuw. U ontdekt 
de Koninklijke Weg tussen het koninklijk kasteel 
en het Lazienki Paleis, de zomerresidentie. In de 
namiddag bezoekt u een van de vele kerkhoven 
van Warschau, de monumenten van de opstand 
van Warschau van 1944 en de joodse route in het 
getto van Warschau.

DAG 6: Warschau - Brussel O
Laatste bezoek aan Warschau en wat vrije tijd. 
Rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

Met Erik Gobin naar

KRAKAU & WARSCHAU
D E K A R A KTERVO LLE P O O LSE H O O FDSTA D EN H ET EEU W EN O U D E KR A K AU

R E ISDATA
 è  23 augustus 2017
 ç  28 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.220  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 180 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Erik Gobin

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
centraal gelegen viersterrenho-
tels in Krakau en Warschau 

 +  4 middagmalen en 3 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

 +  Vluchten Brussel-Krakau en 
Warschau-Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in een comfortabele au-
tocar. In beide steden 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.

ERIK GOBIN studeerde archeologie 
en moderne geschiedenis aan de KU 
Leuven en is naast leerkracht geschiede-
nis ook coördinator Alumniwerking aan 
de KU Leuven. Hij begeleidde al meer-
dere reizen naar Polen en ook specifiek 
naar Krakau en Auschwitz-Birkenau. 
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 µ Aandacht voor 100 jaar revolutie
 µ  Het Kremlin en de Wapenkamer
 µ  De kunstcollectie in de Tretjakovgalerij 
 µ  De beroemde Hermitage
 µ  Met de hydrofoil naar Peterhof
 µ  Circus- en balletvoorstelling 

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. U maakt 
een wandeling op het Rode Plein, het symbool 
bij uitstek van Rusland. Daar kunt u ook al de 
Basiliuskathedraal zien, een architectonisch 
wonder.

DAG 2: Moskou O-M-A
U bezoekt de Basiliuskathedraal, ‘de eerste 
Russische kerk’ die werd gebouwd door Ivan 
de Verschrikkelijke, en de Tretjakovgalerij, 
het sublieme museum voor Russische kunst. 
Daarna bewondert u de beroemde metro van 
Moskou met de mooi gedecoreerde onder-
grondse haltes. 

DAG 3: Moskou O-M-A
U bezoekt het Kremlin en de 3 kathedralen, 
net als de Wapenkamer met de unieke col-
lectie aan ho�leding, wapenuitrustingen, 
koetsen en juwelen van de tsaren en tsarina’s. 

Daarna gaat u naar het huis van Maksim Gor-
ki en het Museum van de Goelag. Daar hoort 
u het verhaal van Stalins repressie. ’s Avonds 
woont u een voorstelling van het Circus van 
Moskou bij, met een laat avondmaal erna.

DAG 4: Moskou - Sint-Petersburg O-
M-A
U gaat naar het Novodevitsjiklooster en 
wandelt over het beroemde kerkhof, waar 
vermaarde politici, musici, schrijvers en we-
tenschappers begraven liggen. Om 17.30 uur 
neemt u de snelle Sapsantrein die in 4 uur 
naar Sint-Petersburg rijdt. Laat avondmaal.

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
U wandelt over Vasiljevski Eiland waar Peter 
De Grote zijn stad begon te bouwen. U be-
zoekt de historische stadskern en gaat langs 
de Sint-Isaakkathedraal en de Troitsakerk 
naar de Sint-Nikolaaskerk. In de beroemde 
Hermitage bewondert u een selectie uit de 
rijke collectie. Na het avondmaal brengt u een 
privébezoek aan de Peter-en-Paulvesting en 
-kathedraal, waar u in alle rust luistert naar 
de verhalen van de Russische tsaren die er 
begraven liggen.

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
U bezoekt het monumentale Mikhailovsky 
Paleis, waarvan een deel het Russisch Museum 
is. Daarna gaat u naar Peterhof, het ‘Russische 
Versailles’. De voormalige zomerresidentie van 
de Russische tsaren is vooral beroemd door 
haar fonteinen. ‘s Avonds maakt u een bal-
letvoorstelling in een van de bekende theaters 
van de stad mee, met een laat avondmaal erna.

DAG 7: Novgorod - Sint Petersburg O-M-A
U maakt een daguitstap naar Novgorod, een 
van de oudste steden van Rusland. U bezoekt 
er o.a. het klooster van St.-Joris, de Trans�gura-
tiekerk, het mooie Kremlin en het monument 
voor 1.000 jaar Rusland. Zo bent u - na Moskou 
en Sint-Petersburg - in de 3 periodes van de 
Russische geschiedenis geweest.

DAG 8: Sint-Petersburg - Moskou - Brus-
sel O
Na het ontbijt maakt u een boottocht op de 
kanalen van Sint-Petersburg. Terugvlucht via 
Moskou naar Brussel.

Met Emmanuel Waegemans naar 

MOSKOU, SINT-PETERSBURG
& NOVGOROD

I M P O N E R E N D E  S T E D E N ,  1 0 0  J A A R  N A  D E  R E V O L U T I E

 Cursus: De Russische Revolutie. Een nieuwe 
wereld op de ruïnes van Rusland, door Emma-
nuel Waegemans en Wim Coudenys. Maaseik, 
vr. 10, 17, 24 en 31 maart van 14 tot 16 uur.
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R E ISDATA
 è  15 september 2017
 ç  22 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.745 
toeslag 1-persoonskamer: € 415
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Ticket in cat. II voor een balletvoor-

stelling (waarde: € 100) 
 De toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Emmanuel Waegemans

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Nederlandstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje met stratenplan-
netjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in hotel 
Marriott Grand***** in Moskou en 
hotel Vedensky**** in Sint-Petersburg

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 8 
in de hotels of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Moskou en Sint-
Petersburg-Moskou-Brussel met 
Aeroflot, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

EMMANUEL WAEGEMANS is slavist 
en hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij 
Russische letterkunde doceert. Hij heeft 
vooral belangstelling voor de Russische cul-
tuur van de 18de tot de 20ste eeuw en 
voor alles wat te maken heeft met Rusland 
en de Nederlanden, utopische literatuur 
en emigratie. Hij heeft een zwak voor het 
tijdperk van de verlichting met de sterke 
figuren Peter en Catharina de Grote.
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40 STE D E N R E I Z E N

 µ  Het oude Lyon met de traboules en de nieuwe 
wijk La Con�uence
 µ  Het Musée des Beaux-Arts en een boo�ocht 
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. Middagmaal in een plaatselijk 
restaurant. Begeleide wandeling in de nieuwe wijk 
La Con�uence, een voorbeeld van duurzaam ur-
banisme. 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 belee� u de stad vanuit een ander perspectief.

DAG 3: Lyon O-A
Na het ontbijt gee� 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. Vrij middagmaal. 
Daarna bezoek aan het Musée des Beaux-Arts, met 
aansluitend vrije tijd.

DAG 4: Lyon - Brussel-Zuid O
Deze laatste dag bezoekt u kort het Cité Internati-
onale en het Parc de la Tête d’Or. En uiteraard ont-
breken de Halles de Lyon-Paul Bocuse ook niet op 
het programma. Na het vrije middagmaal naar het 
station 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
 +  De 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 Brussel-Zuid - 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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 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 stopt 
u aan een rijstbedrijf in de buurt van Vercelli. De 
regio produceert zowat 50 procent van de Italiaanse 
rijst. U geniet er van een bordje smeuïge risotto 
en gaat daarna op weg naar de Savoiebasiliek 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 li� 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 �lmlie�eb-
bers puur genieten is. Na het vrije middagmaal 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 
�inke 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 Fiatfabriek 
Lingotto. De pinacotheek van de familie Agnelli is 
gewoon verblu�end. 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 geniet u ’s avonds van een uitgebreid 
aperitief in Ca�è Torino.

DAG 5: Turijn - Brussel O-M
Vandaag ontdekt u ten westen van de stad het 
Savoiekasteel Rivoli. Het groeide uit tot een won-
derlijk museum voor hedendaagse kunst. Na het 
middagmaal gaat u op verkenning in en rond het 
Savoiejachtslot 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  1 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
 +  De 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 1ste reis. Reizen is 
leven, het ronkende motto van Hans 
Christian Andersen, werd ook zijn visie. 
Met een tolkendiploma Italiaans was 
hij 33 jaar hyperactief in het volwas-
senenonderwijs van zijn geboortestad 
Sint-Niklaas. Polyedrisch is zijn favoriete 
adjectief: hij is tekst- en scenarioschrij-
ver, auteur van 2 reisgidsen over Italië, 
beeldenbabbelaar, ideeënleverancier … 
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 µ  Bezoek aan minder bekende archeologische 
sites
 µ  Vaticaanstad en de pauselijke zomerresidentie 
in Castel Gandolfo
 µ  Aperitieven op unieke locaties, o.a. de Belgi-
sche ambassade bij de Heilige Stoel
 µ  In het spoor van Vlamingen in Rome

DAG 1: Brussel - Rome M-A  
Vlucht naar Rome en middagmaal in een lokaal 
restaurant. Daarna gaat u naar Palazzo Valentini, 
waar een Romeinse villa weer tot leven wordt ge-
bracht door een indrukwekkende licht- en geluid-
show. Dan bezoekt u de archeologische site van de 
markten van Trajanus, een complex van winkels 
en kantoren dat keizer Trajanus in het oude Rome 
aanlegde. ’s Avonds maakt u een wandeling door 
het joodse getto en geniet u van een avondmaal 
met lokale specialiteiten.

DAG 2: Rome O-M  
Vandaag gaat de aandacht naar enkele unieke re-
ligieuze plaatsen in de stad. Zo bewondert u na 
het ontbijt het prachtige Palazzo Cesi vlakbij het 
Vaticaan, dat werd gebouwd in opdracht van een 
rijke kardinaalsfamilie. Na het middagmaal in een 
lokaal restaurant bezoekt u de Galleria Colonna 
en de Galleria Doria Pamphilj. Die hebben een 
uitgebreide collectie meesterwerken van Vlaamse 
en Italiaanse kunstenaars.

DAG 3: Rome O-M  
U start de dag met een bezoek aan de residentie 
van de Belgische ambassadeur. Daarna gaat u op 
verkenning in het Forum Romanum en de Palatijn, 
het religieuze, politieke en commerciële centrum 
van het oude Romeinse Rijk. U bezoekt de verbluf-
fende Mithrastempel onder de San Clementekerk, 
een van de oudste christelijke kerken van Rome. U 
aperitie� als gast van de Ambassade van België bij 
de Heilige Stoel. Een unieke ervaring!

DAG 4: Rome O-M
Deze dag staat in het thema van Vaticaanstad. U 
start met een bezoek aan de Vaticaanse musea en 
tuinen. Na de middag vertrekt u vanuit het station 
van Vaticaanstad met de trein naar Castel Gandolfo 
aan het meer van Albano. Daar bewondert u de 
pauselijke zomerresidentie en de tuinen. U sluit 
de dag af met een typische Italiaanse apericena.

DAG 5: Rome - Brussel O-M
De reis eindigt ten noorden van de stad, met o.a. 
een fontein uit de 4de eeuw v. Chr. gewijd aan de 
populaire Romeinse godin Anna Perenna, die in 
1999 werd ontdekt. Vlakbij vindt u het moderne 
Auditorium Parco della Musica, dat de gerenom-
meerde Italiaanse architect Renzo Piano ontwierp. 
Na het middagmaal in een lokaal restaurant stopt 
u op weg naar de luchthaven nog even bij de ca-
tacomben van Priscilla. Terugvlucht naar Brussel.

Met Hedwig Zeedijk naar

ROME
D O O R  D E  O G E N  V A N  E E N  C O R R E S P O N D E N T

R E ISDATA
 è  18 oktober 2017
 ç  22 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.975
toeslag 1-persoonskamer: € 305 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hedwig Zeedijk 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ont-
bijt in het kwaliteitsvolle en 
centraal gelegen hotel Massimo 
d’Azeglio**** 

 +  5 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants 

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

 +  Transfers en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen 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.

HEDWIG ZEEDIJK werd in Neder-
land geboren als dochter van een Bel-
gische moeder en Nederlandse vader. 
In 1991 verloor ze haar hart aan een 
Italiaanse jongen, om dat daarna ook te 
verliezen aan zijn stad waar ze 3 jaar la-
ter voor het eerst kwam: Rome. Na haar 
studie journalistiek en werkervaring in 
Nederland, België en Bosnië, vestigde 
ze zich in 1997 als correspondent in 
Rome. Sinds 2016 reist ze op en neer 
tussen Nederland en haar huis in Rome.

 Cursus: Het graf van Petrus. Archeologie in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome, door Jos Janssens. Ninove, 
do. 9, 16, 23, 30 maart van 14 tot 16 uur.

 Boek: Hedwig Zeedijk, Gids naar de ziel van Rome
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 µ  2-daags bezoek aan de prestigieuze Biënnale 
van Venetië
 µ  Ontdekking van het uitgebreide aanbod he-
dendaagse kunst in de stad van de Dogen
 µ  Alle rondleidingen begeleid door kunstkenner 
Johan Van Cauwenberge

DAG 1: Brussel - Venetië A
Rechtstreekse vlucht naar Venetië en transfer naar 
het hotel in het centrum van de stad met een pri-
vémotorboot. Als inleiding op de hedendaagse 
kunst trekt u samen met reisbegeleider Johan Van 
Cauwenberge naar de Peggy Guggenheim Collec-
tion voor een uitgebreid bezoek met werken van 
o.a. Picasso, Magritte en Pollock. Het museum ligt 
aan het beroemde Canal Grande in het prachtige 
Palazzo Vernier dei Leoni. Daarna geniet u van een 
avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 2: Venetië O
Vandaag staat er een bezoek aan de Biënnale van 
Venetië op het programma. U start in de Giardini 
met de nationale paviljoenen. Uiteraard gaat u ook 
naar het Belgische paviljoen, waar u het werk kunt 
bewonderen van Dirk Braeckman. Daarnaast be-
steedt Johan aandacht aan een aantal vooraf geselec-
teerde werken met een grote actuele kunstwaarde.

DAG 3: Venetië O-A
Na het ontbijt gaat u opnieuw naar de wereldbe-
roemde kunstmanifestatie, waar u een groot stuk 

van de dag het Arsenale verkent. Tot slot is er een 
uurtje voorzien voor uitwisseling van indrukken, 
en maakt u samen nog een korte wandeling. U 
komt tot rust tijdens een avondmaal in een lokaal 
restaurant.

DAG 4: Venetië O
Niet alleen in het Arsenale en de Giardini is de Biën-
nale actief. Ook op verschillende plaatsen in de stad 
zijn er kleinere tentoonstellingen. Reisbegeleider 
Johan Van Cauwenberge maakt een selectie en leidt 
u langs de belangrijkste plekken. Uiteraard hee� 
u ook de kans om zelf enkele tentoonstellingen te 
bezoeken in de vrije tijd die u hee� tot de terug-
vlucht naar Brussel in de namiddag.

BI Ë N N A LE H E DE N DA AGSE KU N ST 
VA N V E N ETI Ë
Om de 2 jaar kunt u in Venetië van een van de belangrijkste 

internationale manifestaties voor hedendaagse kunst genie-

ten. In 2017 vindt de Biënnale van Venetië al voor de 57ste 

keer plaats. Wie er op de Biënnale tentoonstelt, is maar een 

paar dagen voor de opening bekend. Maar de curator is wel 

al bekend, dat is Christine Macel.

De meest traditionele locatie van de Biënnale zijn de Giar-

dini, met de nationale paviljoenen. Alleen om dat gedeelte 

van de Biënnale te verkennen heeft u al een volledige dag 

nodig. Daarnaast is er ook de Arsenale, een kilometerlange 

brede gang die vroeger een scheepswerf was. Tot slot zijn 

er nog verschillende locaties verspreid in de oude stad, waar 

kleinere tentoonstellingen plaatsvinden.

Met Johan Van Cauwenberge naar

VENETIË
D E  S TA D  V A N  D E  B I Ë N N A L E  H E D E N D A A G S E  K U N S T

R E ISDATA
 è  20 oktober 2017
 ç  23 oktober 2017

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

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Johan Van Cau-
wenberge

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt 
in een zeer centraal gelegen 
viersterrenhotel

 +  2 avondmalen in uitstekende 
lokale restaurants

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

 +  Transfers van en naar de 
luchthaven met privémotorboot 
(incl. fooi voor de chauffeur) en 
vervoer ter plaatse per vaporetto 
(inbegrepen in de reissom). Daar-
buiten gebeuren de verplaatsin-
gen 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.

JOHAN VAN CAUWENBERGE 
werkte jarenlang voor VRT-radiozender 
Klara en doceert kunstkritiek aan het 
Instituut voor journalistiek bij Syntra 
Brussel. Hij schreef een 10-tal kunst-
monografieën over hedendaagse 
kunstenaars en is ook dichter.

 Cursus: Hedendaagse kunst. Een kennismaking, door 
Brigitte Dekeyzer. Beveren, do. 2, 9, 16, 23 feb. van 14 
tot 16 uur.
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 µ  Uitgebreide bezoeken aan de archeologische 
sites van Pompeii en Herculaneum
 µ  Tientallen boeiende anekdotes verteld door 
reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck
 µ  Het idyllische eiland Capri
 µ  De Amal�taanse kust

DAG 1: Brussel - Napels A
Vlucht naar Napels. U maakt een panoramische 
rondrit langs de zeedijk, Villa Comunale, Castel 
dell’Ovo, Piazza Vittoria ... Daarna bezoekt u het 
monumentale centrum van Napels met de Galleria 
Umberto I en de Piazza Municipio met het Palazzo 
Reale en het Gran Teatro San Carlo. Avondmaal in 
het hotel in het centrum van de stad.

DAG 2: Napels - Sant’Agata sui Due Gol� O-A
U bezoekt Napels met o.a. de duomo, Cappella 
Sansevero en Piazza del Gesù Nuovo. In de late 
namiddag wordt u naar uw volgende verblijfplaats 
in Sant’Agata sui Due Gol� gebracht.

DAG 3: Capri - Anacapri - Sant’Agata sui Due 
Gol� O-M-A
Vandaag staan Capri en Anacapri op het program-
ma. Vanuit Sorrento vaart u naar dit juweeltje met 
zijn bijzondere �ora en schitterende vergezichten. U 
maakt een boottocht op de zogenaamde Faraglioni 
en bezoekt de Villa San Michele (Anacapri) en het 
stadje Capri. Terug aan land brengt u een bezoek 
aan Sorrento.

DAG 4: Amal�taanse kust - Amal� - Sant’Agata 
sui Due Gol� O-A
U maakt een rondrit langs de wereldvermaarde 
Amal�taanse kust, met prachtige panorama’s en 
plaatsjes als Positano, Praiano en Ravello. U ge-
niet van een boottochtje op de Golf van Napels en 
bezoekt Amal�.

DAG 5: Pompeii - Vesuvius - Napels O-A
U bezoekt Pompeii, de stad die van de kaart werd 
geveegd door een uitbarsting van de Vesuvius. U 
staat versteld van het goed bewaarde stratenplan, 
de theaters, thermen, bordelen, plaasteren afdruk-
ken van mensen ... Met de bus rijdt u de Vesuvius 
op, de enige nog actieve vulkaan op het Europese 
vasteland. Omgeven door gestolde lava bewondert 
u het schitterende uitzicht en klimt u verder tot 
aan de krater.

DAG 6: Herculaneum - Napels O-A
U verkent de ruïnes van Herculaneum. Dezelfde 
vulkaanuitbarsting die Pompeii onder een asregen 
bedolf, liet deze stad onder 20 m gloeiende mod-
der verdwijnen. U komt meer te weten over het 
dagelijks leven van de inwoners 2.000 jaar geleden. 
In de namiddag verkent u Napels verder.

DAG 7: Napels - Brussel O
U ontdekt het Nationaal Archeologisch Museum 
met schatten uit Pompeii, Herculaneum en Stabia. 
U bewondert er bronzen en marmeren beelden, 
mozaïeken, prachtige fresco’s, gouden sieraden, 
gebruiksvoorwerpen ... Transfer naar luchthaven 
en terugvlucht naar Zaventem.

Met Luc Verhuyck naar

NAPELS, POMPEII & 
HERCULANEUM

I N T E N S  G E N I E T E N  V A N  G E S C H I E D E N I S ,  C U LT U U R  E N  L A N D S C H A P

R E ISDATA
 è  28 oktober 2017 
 ç  3 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.615
toeslag 1-persoonskamer: € 190 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc Verhuyck

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  1 middagmaal en 6 avondmalen 
in lokale restaurants of de hotels

 +  Vluchten Brussel-Napels 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.

LUC VERHUYCK publiceerde SPQR 
- Anekdotische reisgids voor Rome, dat 
door zijn bijzondere invalshoek een 
groot succes werd en aan zijn 12de 
druk toe is. De opvolger, Firenze - 
Anekdotische reisgids voor Florence, 
werd in Nederland gelauwerd als ‘Beste 
reisgids 2006’. In 2011 bracht Luc een 
anekdotische reisgids over Venetië uit, 
in december 2015 360° Rome en in 
april 2016 Wandelen door het antieke 
Rome. Op dit moment werkt hij aan 
een anekdotische reisgids over Napels.
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 µ  Uitgebreide bezoeken aan topmusea zoals het 
Prado en het museum �yssen-Bornemisza
 µ  Segovia met haar onverwachte historische en 
culturele scha�en 
 µ  Het Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial 

DAG 1: Brussel - Madrid A
Vlucht naar Madrid. U start er met een bezoek aan 
het Prado, een van ’s werelds bekendste musea. In de 
permanente collectie zijn er werken terug te vinden 
van de 12de tot de 19de eeuw, o.m. van grote Spaanse 
schilders zoals El Greco, Velázquez en Goya. Maar 
ook schilders zoals Rembrandt, Bosch en Rubens zijn 
er vertegenwoordigd. Denk aan de Kruisafneming 
van Rogier van der Weyden, Tuin der lusten van 
Bosch, Las Meninas van Velázquez en Las Majas 
van Goya. Daarna bezoekt u het recent gerenoveerde 
Museo Arqueológico Nacional. Daar krijgt u een 
inzicht in de evolutie van menselijke beschavingen 
en culturen van de prehistorie tot de 19de eeuw. 

DAG 2: Madrid O-M
André Dewinter gidst u door het historisch cen-
trum van Madrid, langs o.m. de schitterende Plaza 
Mayor en het levendige Puerta del Sol. U bezoekt 
het Palacio Real, een van de grootste koninklijke 
paleizen ter wereld. De Galería de Pintura met 
schilderijen van o.a. Goya, Caravaggio en Velázquez 
is een must voor kunstlie�ebbers. Daarna kunt u 
helemaal tot rust komen in het Parque del Retiro. 

DAG 3: El Escorial - Segovia O-A
U bezoekt het Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. Dat klooster/kasteel/mausoleum 
was het privétoevluchtsoord van koning Filips II. 
In de namiddag verkent u het pittoreske Segovia 
(Unesco-werelderfgoed), waar u vele Romeinse en 
middeleeuwse overblijfselen terugvindt zoals het 
imposante aquaduct en de gotische kathedraal. 
Daarna bezoekt u het Alcázar, het sprookjesachtige 
kasteel van de stad. 

DAG 4: Madrid - Brussel O
Vandaag staat het Centro de Arte Reina Sofía op het 
programma, het belangrijkste museum voor mo-
derne en hedendaagse kunst van Spanje. U vindt er 
talrijke Spaanse kunstwerken van o.a. Chillida, Dalí 
en Miró en het wereldberoemde schilderij Guernica 
van Picasso. Daarna bekijkt u de uitgebreide col-
lectie van barones Carmen �yssen-Bornemisza 
in het 18de-eeuwse Palacio de Villahermosa. Het 
museum hee� een van de grootste privécollecties 
ter wereld en koestert enkele grote namen, zoals 
Titiaan, Rubens en Van Gogh. Terugvlucht. 

Met André De Winter naar

MADRID
C U LT U U R  I N  D E  E L E G A N T E  S PA A N S E  H O O F D S TA D

R E ISDATA
 è  12 september 2017
 ç  15 september 2017 

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 995
toeslag 1-persoonskamer: € 250
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door André De winter

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen vierster-
renhotel

 +  1 middagmaal en 2 avondmalen 
in lokale restaurants of het hotel

 +  Vluchten Brussel-Madrid h/t met 
Iberia, de luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
Daarbuiten gebeurt een aantal 
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.

ANDRÉ DE WINTER is doctor in de 
geschiedenis en master in godgeleerd-
heid en godsdienstwetenschappen. Hij 
was ook professor aan het theologicum 
van het aartsbisdom Mechelen - Brus-
sel. Als student raakte hij gefascineerd 
door de Spaanse kunst. Meer dan 20 
jaar organiseerde hij studiereizen naar 
Spanje met aandacht voor cultuur, fol-
klore, religie, gastronomie en natuur.
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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 schi�erende 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 architectuurlie�ebbers. In de late 
namiddag start u met een verkennende wandeling 
door de Ciutat Vella, het historisch centrum 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 �aneren 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 gee� 
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
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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door André De 
Winter

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een centraal gelegen vierster-
renhotel

 +  2 avondmalen en 2 middagma-
len in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Barcelona h/t, 
de luchthaventaksen

 +  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 20 jaar lang 
studiereizen naar Spanje met aandacht 
voor cultuur, folklore, religie, gastrono-
mie en natuur.

 Cursus: Van Mezquita tot Alhambra. De cultuur 
van het Moorse Spanje in de middeleeuwen, door 
Philippe Aloy. Geel, do. 16, 23 feb. en 9, 16 maart 
van 14 tot 16 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 
architectuur en urbane structuur van Lissabon. 
In de voormiddag staat een stadswandeling in Al-
fama op het programma, de oudste wijk van de 
stad, bekend om zijn authentieke sfeer. Na het vrije 
middagmaal 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 om haar 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Patricia Baetslé

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes 

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

 +  3 avondmalen in lokale restau-
rants 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 Manha�an 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 avondmaal.

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 Fi�h 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 wil 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
U 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 hee� u vrije tijd 
voor shopping of eigen bezoeken. ’s Avonds 
gaat u naar Hoboken in New Jersey voor een 
avondmaal en een schitterend uitzicht over 
de Hudsonrivier op de skyline van New York.

DAG 5: New York O
U verkent 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
U ontdekt samen met Ronald een stadsdeel 
dat toeristen vaak links laten liggen: Brook-
lyn. Wie graag de boeken van Jonathan Sa-
fran 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 dat u al de bezoeken uit het bovenstaande 

programma in de beste omstandigheden aflegt. 

Daarom werken we het met een grote flexibiliteit 

af. Zo kunt u op de beste momenten genieten van 

vergezichten, wandelingen ...

Met Ronald Sledsens naar

NEW YORK
D E  B I G  A P P L E  L E R E N  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
 +  De toegangsgelden voor de vermel-

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

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Ronald Sledsens

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  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 avondmalen en 1 middagmaal 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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67 Milaan ..................................................................Bruno Spaepen .............................................. 30/10/2017 .................... 4
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LUC DE VOS is een voormalig ho-
ger officier van het Belgische leger, 
emeritus gewoon hoogleraar van de 
Koninklijke Militaire School en buiten-
gewoon hoogleraar van de KU Leuven. 
Hij publiceerde 41 boeken en lag aan 
de basis van verschillende musea zoals 
de Dodengang en de IJzertoren. Hij was 
betrokken bij de tentoonstelling 14-18: 
dit is onze geschiedenis. 

PIET SWERTS is een toonaangeven-
de hedendaagse componist. In 2011 
promoveerde 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. Musici van over 
de hele wereld vertolken zijn werken.  µ  Wereldpremière van A Symphony of Trees 

van Piet Swerts
 µ  Bezoek aan de oude slagvelden, gedenktekens 
en musea rond Ieper
 µ  Begeleiding en duiding door em. prof. dr. Luc 
De Vos en componist Piet Swerts

DAG 1: Oostende - Gistel - Nieuwpoort - 
Diksmuide - Vladslo - Ieper M-A
U komt samen aan het station van Oostende en rijdt 
in een comfortabele autocar naar Gistel. Daar krijgt 
u een introductie tot A Symphony of Trees door Piet 
Swerts. Daarna rijdt u naar Nieuwpoort, waar u meer 
te weten komt over de onderwaterzetting van de 
IJzervlakte aan het sluizencomplex ‘De Ganzepoot’ 
en naar het Albert I-monument en het bezoekers-
centrum Westfront gaat. Dan gaat u naar Diksmuide. 
In de loopgraven van de Dodengang hielden de 
Belgische troepen 4 jaar lang stand tegen de Duitse 
vijand. De uiteinden van de Belgische en de Duitse 
loopgraven liggen op maar enkele meters van elkaar. 
Ook de IJzertoren ontsnapt niet aan uw aandacht. 
De bekendste Duitse militaire begraafplaats is het 
Deutscher Soldatenfriedhof in Vladslo. Achteraan op 
het kerkhof ziet u het treurend ouderpaar van Käthe 
Kollwitz, van wie de zoon daar begraven ligt. Tot slot 
woont u de Last Post bij aan de Menenpoort in Ieper.

DAG 2: Ieper O-M
U brengt een hele dag door in Ieper, waar u een 
begeleide wandeling maakt en het In Flanders Fields 
Museum bezoekt. Na het middagmaal hee� u vrije 
tijd tot de generale repetitie van A Symphony of Trees 
in de late namiddag. Daarna geniet u van een brood-
maaltijd en maakt u de wereldpremière mee van Piet 
Swerts’ unieke creatie. Niet minder dan 350 zangers 
laten zich van hun beste kant horen in deze symfonie 

die de Prijs Muziek voor vocale composities van de 
Provincie West-Vlaanderen wegkaapte. Het werk is 
een hommage aan Ivor Gurney en Ieper en wordt 
gecreëerd in de Sint-Maartenskathedraal 100 jaar na 
de Derde Slag bij Ieper en 50 jaar na de uitvoering 
van Brittens War Requiem in dezelfde kathedraal. 
De uitvoerders zijn Symfonieorkest Vlaanderen 
o.l.v. David Angus, solisten �omas Blondelle en 
Lee Bisset en maar liefst 11 koren. 

Uit het juryverslag van de Prijs Muziek voor vocale composities 

van de Provincie West-Vlaanderen: ‘De eerste laureaat [...] 

schreef een stuk waarvan de orkestratie effectvol is, maar 

ook gevarieerd is van densiteit en textuur. De syntaxis is niet 

complex maar creëert muziek die leidt naar indrukwekkende 

hoogtes of verstilt in ontroering. Het stuk is soms beklijvend, 

soms huiveringwekkend, soms beklemmend.’ 

Met Luc De Vos & Piet Swerts naar

IEPER
(HER)ONTDEKKING VAN HET SL AGVELD VAN WO I MET MUZIKA AL EERBETOON

R E ISDATA
 è  14 september 2017
 ç  16 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 730
toeslag 1-persoonskamer: € 45 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Ticket voor het concert met de cre-
atie van Piet Swerts’ A Symphony 
of Trees

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc De Vos en 
Piet Swerts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooi voor de chauffeur

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een kwaliteitsvol hotel

 +  1 avondmaal, 1 broodmaaltijd en 
3 middagmalen

 +  Vervoer in een comfortabele 
autocar, vertrek aan het station 
van Oostende

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

DAG 3: Boezinge - Langemark - Zillebeke - 
Zonnebeke - Ieper - Oostende O-M
Essex Farm Cemetery en de vooruitgeschoven ver-
bandpost maakten tussen april 1915 en augustus 
1917 deel uit van de frontlinie. Daar schreef Majoor 
John McCrae, toen hij in het medische korps diende, 
in 1915 het alom bekende gedicht In Flanders Fields. 
Daarna gaat u naar het Deutscher Soldatenfriedhof 
in Langemark, dat wordt gekenmerkt door rijen 
platte, grijze, granieten stenen waarin telkens een 
20-tal namen gegraveerd zijn. Via Hill 62 rijdt u naar 
Tyne Cot Cemetery. Dat is de grootste Britse begraaf-
plaats op het Europese vasteland. Het verschil tussen 
beide kerkhoven is opmerkelijk. Tot slot bezoekt u 
het Memorial Museum Passchendaele 1917, met 
bijzondere aandacht voor de Slag van Passendale. 
In 100 dagen tijd vielen meer dan 400.000 militaire 
slachto�ers voor een terreinwinst van maar enkele 
kilometers. Via Ieper keert u terug naar Oostende.

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K

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



 µ  Ticket in cat. I voor Bachs Ma�heüspassie 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. In 2017 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 �ilo Dahlmann (bariton). Deze 
Mattheüspassie is een beleving!

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

Voor het concert staat er een begeleid bezoek ge-
pland aan de permanente collectie van het recent 
vernieuwde Rijksmuseum. Dit grootste en belang-
rijkste museum van Nederland, tussen de Stad-
houderskade en het Museumplein, biedt in zijn 
ruim 200 zalen een overzicht van de Nederlandse 
kunst en geschiedenis. De collectie bestaat o.a. uit 
werken van 17de-eeuwse Nederlandse meesters als 
Rembrandt, Vermeer en Hals. Samen met een mu-
seumgids maakt u een keuze uit de hoogtepunten.

DAGPROGR A M M A
In een comfortabele autocar rijdt u van het station van Ber-

chem naar Amsterdam. U bezoekt met een museumgids de 

permanente collectie van het Rijksmuseum. Na het middag-

maal neemt u rond 14.00 uur plaats in het Concertgebouw 

voor de uitvoering van de Mattheüspassie. Na de voorstelling, 

rond 17.30 uur, keert u terug naar Berchem.

Met Beatrijs Van Hulle naar

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

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 deskundige 
toelichting door Beatrijs Van 
Hulle

 +  Lokale gids

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Middagmaal

 +  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 20 keer een reis rond de figuur 
en muziek van J.S. Bach!

 Cursus: Johann Sebastian Bach. Een muzikaal genie, 
door Yves Senden. Leuven, 9 maandagnamiddagen 
jan. - maart

 Cursus: Bach Academie. Bach en Luther, door Ignace 
Bossuyt en Dick Wursten. Brugge, 14 en 15 jan.
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 µ  2 concerten tijdens het Festival van Saint-
Michel en �iérache
 µ  Reisbegeleiding en inleiding door Yves Sen-
den
 µ  Middagmaal in het prachtige kader van de 
abdij

In de lie�ijke en bosrijke natuur van de �iérache 
net over de Frans-Belgische grens ligt de prachtige 
abdij van Saint-Michel. Het benedictijnerklooster 
wordt gedomineerd door een buitengewone 17de-
eeuwse kerkfaçade, die werd ontworpen door de 
Venetiaan Jean-Baptiste de Mornat. De stijl balan-
ceert tussen Italiaanse renaissance en geometrisch 
classicisme.
 
Sinds 1987 vindt in de abdij een muziekfestival 
plaats rond oude en barokke muziek. Elke zondag 
in juni komen gerenommeerde uitvoerders van 
over de hele wereld samen om te musiceren en van 
gedachten te wisselen met de luisteraar/lie�ebber, 
telkens rond een ander thema. 

Tijdens deze dagreis hee� u de kans om een van 
die zondagen mee te maken met 2 buitengewone 
concerten. U geniet van schitterende muziek in de 
unieke omgeving van de abdij.

Om 8.30 uur stipt vertrekt u met een autocar vanuit 
de luchthaven van Zaventem naar Saint-Michel en 
�iérache. Onderweg vertelt reisbegeleider Yves 
Senden u meer over het festival en de concerten 
die u zult meemaken. Rond 11.30 uur woont u 
het ochtendconcert van de dag bij in de prachtige 
abdijkerk.
 
Na het inbegrepen middagmaal op het domein kunt 
u de kloostergebouwen van dichtbij bewonderen. 
Rond 16.30 uur geniet u opnieuw van een uniek 
concert in het thema van de dag, gebracht door 
musici met wereldfaam. 

De thema’s van het festival en de musici waren nog niet 

bekend toen deze brochure in druk ging. Maar de voorbije 

jaren woonden de deelnemers van deze dagreis uitstekende 

concerten bij van het Ensemble Desmarets o.l.v. Ronan Khalil 

met werk van Purcell, en het orkest La Risonanza o.l.v. Fabio 

Bonizonni met Messiah van Händel. 

Ook in 2017 zullen interessante thema’s en wereldberoemde 

ensembles en muzikanten u een onvergetelijke muzikale dag 

bezorgen. Zodra het festivalprogramma bekend is, wordt 

een datum (een zondag in juni) gekozen. Die datum en 

het muziekprogramma vindt u dan op www.davidsfonds.

be/cultuurreizen. Maar wacht niet zo lang en schrijf u nu al 

in, zodat u deze dagreis met unieke muzikale ervaringen 

zeker kunt meemaken.

Met Yves Senden naar

SAINT-MICHEL  
EN THIÉRACHE 

E E N  D A G  V O L  P R A C H T I G E  M U Z I E K  I N  E E N  W O N D E R M O O I E  A B D I J

R E ISDATUM
 è  Een zondag in juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 170 
min. 20, max. 40 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Tickets voor 2 concerten tijdens 

het Festival van Saint-Michel en 
Thiérache

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Yves Senden

 +  Lokale gids

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeur

 +  Middagmaal in de abdij

 +  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.

YVES SENDEN, musicus en docent, 
is licentiaat in de klassieke filologie en 
doctor in de kunsten. Hij studeerde 
orgel in Antwerpen en in Den Haag en 
is docent muziekgeschiedenis, analyse 
en muziekfilosofie aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen.
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 µ  Bezoek aan de prachtige tuinen van Giverny, 
inspiratiebron voor Monets waterlelies
 µ  Een volledige dag lezingen aan de piano in 
Debussy’s geboortehuis door componist en 
reisbegeleider Piet Swerts
 µ  Bezoek aan het huis van Ravel en rondleiding 
in de kathedraal van Chartres

DAG 1: Brussel - Auvers-sur-Oise - Rambouil-
let M-A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Auvers-
sur-Oise, het dorp waar Vincent Van Gogh schil-
derde 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 ’s avonds van een avondmaal geniet.

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

DAG 3: Mon�ort-l’Amaury - Chartres - Ram-
bouillet O-A
U maakt een 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 kathe-
draal van Frankrijk met haar prachtige glasramen 
en crypte. Als u dat wilt, kunt u 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 rijdt u terug naar Brussel.

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 80 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 Boléro 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
H E T  I M P R E S S I O N I S M E  I N  M U Z I E K  &  B E E L D

R E ISDATA
 è  25 mei 2017 
 ç  28 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 975
toeslag 1-persoonskamer: € 220
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

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

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

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

 +  1 middagmaal en 3 avondmalen 
in het hotel of 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 toonaangevend 
hedendaags componist. In 2011 pro-
moveerde hij maxima cum laude als 
doctor in de kunsten aan de Leuven 
University College of Arts (LUCA). Als 
componist kreeg hij de Grote Internati-
onale Prijs Koningin Elisabeth 1993 voor 
zijn vioolconcerto Zodiac. 
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 µ  Ticket in cat. III (parterre) voor Verdi’s Rigo-
le�o in Nationale Opera en Ballet 
 µ  Inleidende operalezing door Peggy Stuyck
 µ  Rondleiding in de gebouwen van Nationale 
Opera en Ballet 

Verdi’s opera Rigoletto is ongetwijfeld een van de 
meest bekende en geliefde romantische Italiaanse 
opera’s. Het tragische verhaal over de hofnar Rigo-
letto was van in het begin een daverend succes. U 
weet nog wel: Rigoletto probeert koste wat kost zijn 
dochter Gilda geheim te houden voor de vrouwengek 
die de hertog is. Maar tevergeefs, hij onderneemt 
dan ook van alles om haar geschonden eer te wre-
ken, met noodlottig gevolg. Verdi maakte van de 
partituur een wervelende aaneenschakeling van 
semikomische koren, lyrische aria’s, hartstochtelijke 
duetten en een magistraal kwartet. Een waar genot 
voor elke operalie�ebber.

Deze productie van Rigoletto staat onder leiding 
van Carlo Rizzi die het Nederlands Philharmonisch 
Orkest dirigeert. Enkele jaren geleden dirigeerde 
Rizzi deze opera ook al in De Munt in Brussel. 
De rol van Gilda wordt vertolkt door de wereld-
beroemde sopraan Lisette Oropesa. De titelrol is 
voor Luca Salsi en de hertog wordt gezongen door 
Saimir Pirgu. 

Damiano Michieletto neemt de regie voor zijn 
rekening. Deze jonge Italiaanse regisseur maakte 
vorig jaar nog furore in Brussel met een bijzonder 
gesmaakte versie van Donizetti's L'Elisir d'Amore. 
Het komische verhaal speelde zich toen volledig 

af op een Italiaans vakantiestrand. Een heerlijke 
voorstelling vol humor en hedendaagse knipoogjes, 
maar met respect voor het oorspronkelijke verhaal. 
Michieletti regisseerde al in de meeste grote ope-
rahuizen in Europa zoals Londen, Parijs, Milaan, 
Salzburg, Wenen en Madrid. U kijkt dus terecht 
reikhalzend uit naar de nieuwe productie van deze 
veelbelovende regisseur. 

Op de heenreis leidt Peggy Stuyck Verdi’s Rigoletto 
haar�jn in. Zij zal het werk situeren in de operage-
schiedenis en binnen het oeuvre van de componist, 
met aandacht voor het libretto, de zangpartijen 
en de regie. 

Vóór de operaopvoering staat er een rondleiding 
in het operagebouw van Nationale Opera en Ballet 
op het programma. Een medewerker van de opera 
laat u kennismaken met de verschillende facetten 
van een operaproductie, het repetitieproces en 
de speci�eke eigenschappen van het nog steeds 
moderne Amsterdamse operagebouw. 

DAGPROGR A M M A
In een comfortabele autocar rijdt u vanuit Zaventem (vertrek 

rond 7.00 uur) of het station van Berchem (vertrek rond 

8.00 uur) naar Amsterdam. Onderweg vertelt Peggy Stuyck 

u meer over de opera. U bezoekt Nationale Opera en Ballet 

om 10.30 uur. Vanaf 11.45 uur heeft u vrije tijd voor het 

middagmaal. Iets voor 14.00 uur neemt u plaats voor de 

opvoering van Verdi’s Rigoletto, die zal eindigen rond 16.45 

uur. Rond 17.15 uur keert u terug naar Berchem en Zaventem, 

waar u aankomt rond respectievelijk 19.45 uur en 20.15 uur.

Met Peggy Stuyck naar

AMSTERDAM 
D E  T R A G I E K  V A N  V E R D I ’ S  R I G O L E T TO 

R E ISDATUM
 è  5 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
€ 220
min. 30, max. 40 deelnemers
Voor de rondleiding wordt de 
groep opgedeeld

I N BEGR E PE N
 +  Ticket in cat. III (parterre) voor de 

opera Rigoletto (waarde: € 110)

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Peggy Stuyck

 +  Rondleiding door een medewer-
ker van Nationale Opera en Ballet

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

PEGGY STUYCK groeide op in de 
Gentse opera waar haar moeder deel 
uitmaakte van het ballet en het koor. 
Ze studeerde muziekpedagogie en 
musicologie en gaf regelmatig con-
certinleidingen in BOZAR. Nu is ze 
publieksmedewerker voor De Munt, 
waar ze bezoekers van alle leeftijden 
warm maakt voor opera.
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 µ  Unieke bezoeken aan colleges en hun kapellen 
 µ  Exclusieve orgelrecitals o.a. door Luc Ponet
 µ  Uitgebreid bezoek aan de universiteitsstad 
Oxford met o.m. de Christ Church Picture 
Gallery, het Ashmolean Museum ...

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen - Oxford A
Met de Eurostar gaat u naar Londen en in een com-
fortabele autocar rijdt u verder naar Oxford, waar 
alle verplaatsingen te voet gebeuren. Onderweg 
vertelt reisbegeleider Luc Ponet u over Oxford en de 
orgels die u zult zien en horen. Na het vrije middag-
maal verkent u samen met Luc de universiteitsstad 
met de vele colleges, architecturale parels, groene 
oases, middeleeuwse stadsmuren … Uiteraard staat 
ook een bezoek aan Christ Church Picture Gallery 
gepland. Avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 2: Oxford O-M
U verkent Oxford verder en bezoekt het Ashmolean 
Museum voor de befaamde kunsthistorische col-
lecties van de universiteit, net als enkele colleges 
(Christ Church, New College, Queens College, Jesus 
College, Merton College ...). U komt er meer te we-
ten over het leven van de studenten en professoren 
en kunt de veelzijdige architectuur bewonderen. Uw 
reisbegeleider of de huisorganist geven in enkele 
van de colleges exclusieve privérecitals op de orgels. 
’s Avonds trekt u naar een van de college chapels 
voor een intieme en hartverwarmende evensong. 

DAG 3: Blenheim - Oxford O-A
U maakt een excursie naar Blenheim Palace, de 
geboorteplaats van Winston Churchill. Rond dit 
18de-eeuwse meesterwerk van de Engelse barok ligt 
een al even beroemde landschapstuin. In de Long 
Library staat het grootste privéorgel van Europa, 
waar uiteraard een kort recital bijhoort. Terug in 
Oxford hee� u nog een bezoek aan enkele colleges 
en enkele korte privérecitals tegoed. Daarna volgt 
een avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 4: Oxford - Londen - Brussel-Zuid O
U verkent Oxford een laatste keer, met aandacht 
voor Christ Church, de kathedraal van Oxford. U 
woont er de zondagsdienst bij met orgel- en koor-
muziek in de typische Engelse kathedraalstijl. Tot 
slot bezoekt u de wereldberoemde 15de-eeuwse 
Bodleian Library, goed voor meer dan 7 miljoen 
boeken in een prachtig gotisch gebouw. Daarna rijdt 
u naar Londen voor de terugreis met de Eurostar 
naar Brussel-Zuid.

Samen met uw reisbegeleider Luc Ponet proberen wij u de 

beste orgels en mooiste colleges van Oxford te laten zien 

en beleven. De planning van de bezoeken en recitals, net 

zoals de colleges die worden bijgewoond en de orgels die 

bespeeld worden, kan daardoor nog enigszins wijzigen. 

Met Luc Ponet naar

OXFORD 
H E M E L S E  O R G E L K L A N K E N  I N  D E  C O L L E G E  C H A P E L S 

R E ISDATA
 è  2 november 2017
 ç  5 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.115  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 370
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Da-
vidsfonds Cultuurreizen en Leuven 
Orgelstad n.a.v. hun 5-jarig bestaan

I N BEGR E PE N
 +  Meerdere exclusieve privérecitals 

op diverse orgels o.a. door Luc 
Ponet

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc Ponet

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met Engels 
ontbijt in het goed gelegen 
kwaliteitshotel Mercure Oxford 
Eastgate****

 +  1 middagmaal en 2 avondmalen 
in lokale pubs/restaurants

 +  Treinreis met Eurostar in 2de 
klasse Brussel-Zuid - Londen h/t

 +  Transfers Londen - Oxford h/t 
en Oxford - Blenheim h/t in 
comfortabele autocar. In Oxford 
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.

LUC PONET volgde een brede artis-
tieke opleiding aan het Lemmensinsti-
tuut in Leuven en de Hochschule für 
Musik in Wenen. Hij is inspecteur voor 
het kunstonderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap en geeft wereldwijd 
concerten, lezingen en masterclasses. 
Daarnaast is hij o.a. organist-titularis 
van de basiliek in Tongeren, artistiek 
directeur van de Bach Academie Alden 
Biesen en stadsorganist/curator van 
Leuven Orgelstad.
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 µ  Ein deutsches Requiem van Brahms door het 
Gewandhausorchester in het Gewandhaus 
in Leipzig
 µ  3 exclusieve (lied)recitals door Zeger Vander-
steene & Piet Swerts
 µ  Verkenning van het Weimar van Goethe en 
het Leipzig van Bach en Mendelssohn

DAG 1: Brussel - Bonn - Weimar A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Weimar. 
Onderweg stopt u in Bonn voor het vrije mid-
dagmaal en een kort bezoek aan het Schumann-
huis. U krijgt er een kort exclusief liedrecital door 
tenor Zeger Vandersteene en pianist Piet Swerts. 
Zij brengen werk van Schumann die in dat huis de 
laatste jaren van zijn leven verbleef. Daarna rijdt u 
door naar Weimar.

DAG 2: Weimar O-A
Een stadsgids wandelt met u door de befaamde 
Duitse cultuurstad waar de geest van Cranach, 
Bach, Goethe, Schiller, Liszt en Henry Van de 
Velde nog rondwaart. In de namiddag bezoekt u 
de schilderijencollectie van het stadsslot (o.a. van 
de familie Cranach) en de unieke Anna Amaliabi-
bliotheek. In de vooravond wordt u in het Liszthuis 
verwacht voor een nieuw exclusief recital door de 
reisbegeleiders. Uitgebreid napraten kan tijdens 
het avondmaal.

DAG 3: Weimar - Leipzig O-A
Het Goethehaus en -museum vormen het sluitstuk 
van uw bezoek aan Weimar. U komt er meer te 

weten over het leven en werk van deze grote schrij-
ver/denker. Dan gaat u naar Leipzig, die andere 
belangrijke Duitse muziekstad. Piet Swerts vertelt 
u er meer over het concert van die avond. Na het 
vroege avondmaal maakt u in het Gewandhaus het 
wereldberoemde Gewandhausorchester o.l.v. de 
befaamde dirigent Herbert Blomstedt mee. Samen 
met het koor van het Wiener Singverein brengen 
zij Ein deutsches Requiem van Brahms.

DAG 4: Leipzig O-A
U wandelt met een stadsgids door Messestad Leipzig 
in de voetsporen van talrijke musici. De wereldbe-
roemde �omaskirche en het boeiende Bachmu-
seum zijn beide onmisbare haltes. In de namiddag 
woont u in de �omaskirche de motettendienst door 
het beroemde jongenskoor bij. Daarna bezoekt u 
het voormalige woonhuis van Mendelssohn, een 
grote fan van Bach die ook woonde en werkte in 
Leipzig. Op die unieke en sfeervolle locatie geniet 
u van het laatste recital door de reisbegeleiders.

DAG 5: Leipzig O-A
U maakt een rondrit met een lokale gids door 
Leipzig, Plagwitz en Gohlis en bezoekt het Grassi 
Museum met zijn indrukwekkende collectie mu-
ziekinstrumenten. Als u dat wilt, kunt u daarna op 
eigen kracht nog het Museum der Bildenden Künste 
bezoeken. U vindt er een uitgelezen verzameling 
schilder- en beeldhouwkunst.

DAG 6: Leipzig - Brussel O
Vrije tijd in Leipzig en terugreis.

Met Piet Swerts & Zeger Vandersteene naar

WEIMAR & LEIPZIG
O P  Z O E K  N A A R  D E  R O M A N T I S C H E  Z I E LR E ISDATA

 è  11 oktober 2017 
 ç  16 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.550 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 245 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

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

in het Gewandhaus

 +  3 exclusieve (lied)recitals door 
Zeger Vandersteene & Piet 
Swerts (totale waarde alle con-
certen: € 195)

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Piet Swerts

 +  CD Les Roses door Zeger 
Vandersteene en Piet Swerts (1 
per kamer)

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel in de 
uitstekende hotels Dorint am 
Goethepark**** in Weimar en 
Marriott Leipzig*****

 +  3 avondmalen 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.

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 (LUCA). Als 
componist kreeg hij de Grote Interna-
tionale Prijs Koningin Elisabeth 1993 
voor zijn vioolconcerto Zodiac. 

ZEGER VANDERSTEENE  zong 
als knaap al de sopraansolo’s in de 
Schola Cantorum van de Sint-Baafska-
thedraal. Als tenor was hij te gast in 
grote muziektempels wereldwijd. In 
2013 kreeg hij de Carrièreprijs van 
radiozender Klara.
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KOEN VLAEYEN studeerde aan de 
Muziekacademie van Tervuren o.a 
de disciplines viool en geschreven 
harmonie. Hij richtte het ensemble 
Musica Fura op dat uitgroeide tot een 
projectensemble dat in de loop der ja-
ren in verschillende configuraties een 
aantal concerten verzorgde. Musica 
Fura bracht verscheidene concerten 
met het Praetoriusproject, van Tervuren 
in 2011, via Wolfenbüttel in 2014 tot 
Ninove in 2016. 

FRED BROUWERS is vooral bekend 
als presentator van Klara en de Konin-
gin Elisabethwedstrijd op Canvas, maar 
hij heeft eigenlijk Germaanse filolo-
gie gestudeerd. Een keuze die werd 
ingegeven door pure liefde voor de 
Engelse, de Duitse en natuurlijk ook de 
Nederlandse taal en literatuur.

 µ  In het spoor van Michael Praetorius en (ama-
teur)ensemble Musica Fura langs onbekende 
Duitse steden
 µ  2 concerten tijdens de Michael Praetorius-Tage 
in Creuzburg waarvan 1 door Musica Fura
 µ  1 extra concert door Musica Fura in Wolfen-
bü�el
 µ  Bezoek aan Eisenach en Wolfenbü�el met de 
Jägermeisterstokerij

DAG 1: Brussel - Eisenach A
U rijdt in een comfortabele autocar naar Eisenach. 
Tijdens een bezoek aan het Bachhaus geniet u van 
een concert op authentieke instrumenten. Vóór 
het avondmaal leidt reisbegeleider Koen Vlaeyen 
u in op de 2 concerten van Musica Fura die u de 
komende dagen zult horen.

DAG 2: Eisenach - Creuzburg O-M
U wandelt samen met een stadsgids door de ge-
boortestad van Bach. Aan de imposante Wartburg 
luistert u naar verhalen over de heilige Elisabeth, 
Wagner en Luther. Het is daar dat hij ondergedoken 
de bijbel in het Duits vertaalde. Na het middagmaal 
in Eisenach rijdt u naar Creuzburg voor een concert 
in het kader van de Michael Praetorius-Tage. Fred 
Brouwers leidt u in tot dat concert. Daarna hee� u 
even de tijd om de kleine historische binnenstad 
van Creuzburg te verkennen, de geboorteplaats 
van Praetorius. Na het vrije avondmaal volgt in 
de laatgotische 15de-eeuwse Liboriuskapel het 
optreden van Musica Fura. Het ensemble brengt 
meerkorige motetten van Praetorius uit zijn bundel 
Polyhymnia Caduceatrix & Panegyrica uit 1619.

DAG 3: Eisenach - Wolfenbü�el O-A
Na het ontbijt verlaat u Eisenach en rijdt u noorde-
lijk naar Wolfenbüttel. Praetorius ging daar vanaf 
1592 in dienst van de hertog van Brünswick-Lüne-
burg en werd er nadien benoemd als ho�apel-
meester. U bezoekt de Hertog August Bibliotheek 
met een collectie onschatbare manuscripten en 
incunabels. Daarna wordt u in de Marienkirche 
verwacht voor het concert van Musica Fura. Het 
muzikale programma is grotendeels hetzelfde als 
de vorige dag, maar de speciale omkadering en 
architectuur van de Marienkirche (waar Praetorius 
begraven ligt) zorgt voor een totaal nieuwe ervaring. 
Napraten doet u samen met de musici tijdens een 
gezellig avondmaal in het hotel.

DAG 4: Wolfenbü�el - Brussel O
In de voormiddag staat nog een stadswandeling 
met een lokale gids door Wolfenbüttel op het pro-
gramma. De stad hee� de grootste concentratie van 
vakwerkhuizen in Duitsland. Met een rondleiding 
in de Jägermeisterstokerij neemt u afscheid en keert 
u terug naar huis.

Met Koen Vlaeyen & Fred Brouwers naar

CREUZBURG & 
WOLFENBÜTTEL

IN HET SPOOR VAN MICHAEL PRAETORIUS SAMEN MET ENSEMBLE MUSIC A FURA

R E ISDATA
 è  1 september 2017 
 ç  4 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 995 
toeslag 1-persoonskamer: € 120 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min.15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Tickets voor 2 concerten tijdens 

de Michael Praetorius-Tage in 
Creuzburg en 1 extra concert 
door Musica Fura in Wolfenbüttel

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Koen Vlaeyen 
en Fred Brouwers

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 1 
avondmaal per hotel in de kwa-
liteitsvolle hotels Steigenberger 
Thüringer Hof**** in Eisenach en 
Parkhotel Altes Kaffeehaus*** in 
Wolfenbüttel

 +  1 middagmaal in lokaal restaurant

 +  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.

Michael Praetorius (1571-1621) was een van de belangrijkste 

Duitse componisten en muziektheoretici van zijn tijd. Op 

de drempel tussen renaissance en barok probeerde hij een 

brug te slaan tussen de lutherse en katholieke muziektaal. 

Naar het einde van zijn leven toe werden ook de levendige 

en grootschalige Italiaanse (koor)invloeden een belangrijk 

element in zijn werk.

Musica Fura ontstond eind jaren 70 als een (amateur)en-

semble dat zich toelegde op renaissancemuziek. In de loop 

van de jaren heeft het ensemble zich ook de barokmuziek 

eigen gemaakt. De muzikanten, zowel professionelen als 

amateurs, delen een gedrevenheid om muziek op een his-

torisch verantwoorde manier uit te voeren.
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 µ  2 voorstellingen van de Berliner Philharmo-
niker tijdens de prestigieuze Osterfestspiele
 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
In een comfortabele autocar rijdt u naar het elegante 
kuuroord Baden-Baden, waar u in de namiddag 
aankomt. Reisbegeleider Piet Swerts leidt u in tot 
het concert door het wereldberoemde Berliner 
Philharmoniker o.l.v. Sir Simon Rattle. In het Fest-
spielhaus brengen zij de magistrale 6de symfonie 
van Gustav Mahler. U kunt na die fantastische 
opener napraten bij het avondmaal 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 Puccini’s Tosca en 
zet zijn verhaal kracht bij met enkele muziekfragmen-
ten aan de piano. Na het middagmaal wandelt u met 
een stadsgids door Baden-Baden in de voetsporen 
van componisten zoals Johannes Brahms, Clara Schu-
mann 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 �umb. Na het middagmaal gaat u naar de 
levendige universiteitsstad Freiburg en bezoekt u 
de charmante historische binnenstad. De avond 
hee� 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 het vrije middagmaal kunt u kiezen 
tussen het Frieder Burda Museum en de Kunsthalle 
Baden-Baden. In de late namiddag gee� Piet Swerts 
u een exclusief en intiem pianorecital à la carte. U 
sluit de avond af met een avondmaal in het hotel.

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

Met Piet Swerts naar

BADEN-BADEN 
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
 +  Tickets in cat. II voor 2 voorstel-

lingen tijdens de prestigieuze 
Osterfestspiele (waarde: € 425)

 + De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Exclusief pianorecital door Piet 
Swerts

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Piet Swerts

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Duitstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
2 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 toonaangevend 
hedendaags componist. In 2011 pro-
moveerde hij maxima cum laude als 
doctor in de kunsten aan de Leuven 
University College of Arts (LUCA). Als 
componist kreeg hij de Grote Interna-
tionale Prijs Koningin Elisabeth 1993 
voor zijn vioolconcerto Zodiac. 
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 µ  4 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
In een comfortabele autocar rijdt u naar Eisenach. 
Tijdens het bezoek aan het Bachhaus kunt u genie-
ten van een concert op authentieke instrumenten.

DAG 2: Eisenach - Weimar O-A
U wandelt samen met een stadsgids in de geboorte-
stad van Bach. Aan de imposante Wartburg luistert 
u naar verhalen over de Heilige Elisabeth, Luther 
en Wagner. In Weimar werkte Bach dan weer bijna 
10 jaar voor de hertogen, maar in de befaamde 
Duitse cultuurstad loopt u ook de geest van Goethe, 
Schiller, 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 �omaskirche. 
Beatrijs Van Hulle vertelt u vooraf over het concert 
van het Bachfest dat u in Leipzig bijwoont. In het be-
roemde Gewandhaus brengen het Monteverdi Choir 
en de English Baroque Soloists, o.l.v. de beroemde 
dirigent Sir John Eliot Gardiner, een concertante 
opvoering van Claudio Monteverdi’s L’Orfeo. Een 
schitterende opener in dit Monteverdijaar!

DAG 4: Leipzig O-M
Na de concertinleiding krijgt u een rondleiding in 
het Gewandhaus. Wandeling met stadsgids door 
Messestad Leipzig in de voetsporen van Bach en 

andere musici. De wereldberoemde �omaskirche 
en  het boeiende Bachmuseum zijn 2 onmisbare 
haltes om Bachs jaren in Leipzig weer op te roepen. 
Vanavond keert u terug naar de �omaskirche voor 
Monteverdi’s Vespro della Beata Vergine door het 
Ensemble Pygmalion o.l.v. Raphaël Pichon.

DAG 5: Leipzig O
Na de concertinleiding maakt u een stadsrondrit met 
een lokale gids door Leipzig, Plagwitz en Gohlis. U 
bezoekt het Grassi Museum met zijn indrukwekkende 
collectie 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 
Rheinische 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. Na de concertinleiding woont u in de 
�omaskirche Bachs onvolprezen Johannespassie. 
Solisten als Daniel Johannsen, Tobias Berndt, Benno 
Schachtner en Andres Scheibner, het �omanerchor 
en het gerenommeerde Freiburger Barockorchester 
schitteren o.l.v. de �omascantor.

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)

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Beatrijs Van 
Hulle

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel in de 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels 
Eisenacher Hof in Eisenach, 
Dorint am Goethepark in Weimar 
en Radisson Blu in Leipzig

 +  2 middagmalen 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 20 keer een reis rond de figuur 
en muziek van J.S. Bach.

 Cursus: Johann Sebastian Bach. Een muzikaal genie, 
door Yves Senden. Leuven, 9 maandagnamiddagen 
jan. - maart

 Cursus: Bach Academie. Bach en Luther, door Ignace 
Bossuyt en Dick Wursten. Brugge, 14 en 15 jan.
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 µ  3 topconcerten tijdens de prestigieuze Dresd-
ner Musikfestspiele
 µ  Uitgebreide stadsbezoeken en rondleidingen 
in het Historisches en Neues Grünes Gewölbe, 
de Gemäldegalerie en de Porzellansammlung
 µ  Boo�ocht naar het lie�ijke 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 gee� u een inleiding op 
het concert van de prestigieuze Dresdner Musik-
festspiele, waarvoor u na het avondmaal naar het 
recent volledig vernieuwde Kulturpalast gaat. Het 
Curtis Symphony Orchestra o.l.v. Osmo Vänskä 
brengt er Richard Strauss’ Ein Heldenleben en samen 
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 het vrije middagmaal 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 geniet ’s avonds in een 
uitstekend restaurant van het avondmaal.

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 het middagmaal 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 porseleinver-
zameling in de Zwinger. Daarna hee� u vrije tijd 
voor shopping of eigen bezoeken tot de transfer 
naar Berlijn en de terugvlucht naar Zaventem.

Met Els Swinnen naar

DRESDEN
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
 +  Tickets in cat. I en II voor de 3 

concerten tijdens de Dresdner 
Musikfestspiele (waarde: € 215)

 + De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Els Swinnen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt 
en 1 avondmaal in het centraal 
gelegen Hilton Dresden****

 +  2 middagmalen en 1 avondmaal 
in uitstekende 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  2 exclusieve liedrecitals door Zeger Vander-
steene & Piet Swerts
 µ  Concert van de Wiener Symphoniker in de 
Musikverein en een door de Wiener Sän-
gerknaben opgeluisterde misviering in de 
Ho�urgkapelle
 µ  Uitgebreide ontdekking van het keizerlijke 
Wenen met o.m. de Stephansdom, het Kunst-
historisches Museum, Schönbrunn …

DAG 1: Brussel - Wenen A
Na de vlucht naar Wenen maakt u een verkennende 
stadsrondrit met gids langs de statige monumenten 
van de Weense Ring (opera, stadhuis, Burgthea-
ter, Ho�urg …). In de vooravond bezoekt u het 
Schubert Geburts haus. U wordt er vergast op een 
exclusief lied recital door tenor Zeger Vandersteene 
en pianist Piet Swerts. Zij brengen er Schuberts Die 
Schöne Müllerin. Uitgebreid napraten kan tijdens 
het avondmaal.

DAG 2: Wenen O-M
Na de concertinleiding door Piet Swerts bezoekt u 
de voormalige appartementen van Frans Jozef en 
Elisabeth (Sisi) in de immense Ho�urg. Na het mid-
dagmaal ontdekt u met een stadsgids de omgeving 
van de Karlskirche en het Secessionsgebouw. In het 
Belvédère kunt u o.m. de uitgebreide collectie schil-
derijen van Gustav Klimt bewonderen. ’s Avonds 
woont u een concert van de Wiener Symphoniker bij 
in de wereldberoemde Musikverein. O.l.v. dirigent 
Enrique Mazzola brengen zij de 4de symfonie van 
Mendelssohn en de imposante Fontane di Roma en 
Pini di Roma van 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 het vrije middagmaal 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 2de recital van de 
reisbegeleiders op een historische concertvleugel. 
Deze keer staat Schuberts Winterreise op het pro-
gramma. Daarna krijgt u een 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 Ho�urgkapelle op. Ook Schubert was ooit 
een van hen. Daarna hee� u 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
 + 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

 + De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting 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 avondmaal in het luxueuze 
en centraal gelegen hotel Le 
Méridien Vienna*****

 +  2 middagmalen en 1 avondmaal 
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 (LUCA). Als 
componist kreeg hij de Grote Internati-
onale 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 grote muziek-
tempels wereldwijd. In 2013 ontving hij 
de Carrièreprijs van radiozender Klara. 
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 µ  2 concerten en 3 recitals in de muziekstad 
Boedapest
 µ  Uitgebreide stadsbezoeken aan de tweeling-
steden Boeda en Pest
 µ  Excursie naar Szentendre, Visegrád en Esz-
tergom
 µ  Reisbegeleiding en concertinleidingen door 
Godfried Van de Vyvere

DAG 1: Brussel - Boedapest M-A 
Rechtstreekse vlucht naar Boedapest en transfer 
naar het hotel. Na het middagmaal start de verken-
ning in de hoofdstad van Hongarije. U maakt een 
stadsrondrit en bezoekt het huis van Kodály. Reis-
begeleider Godfried Van de Vyvere is erg vertrouwd 
met het werk van deze componist en vertelt over 
zijn oeuvre en leven. ’s Avonds staat een avondmaal 
met kamermuziekconcert in de 19de-eeuwse Villa 
Vojnovich-Huszár op het programma. 

DAG 2: Boedapest O-M
U gaat naar Boeda en de Gellértheuvel voor een 
uniek panorama over de stad. U bezoekt het Vis-
sersbastion, de Mátyáskerk en maakt een wandeling 
door de pittoreske straatjes van het oude Boeda. 
Na een middagmaal in een lokaal restaurant krijgt 
u in het Bartókhuis een lezing van Godfried over 
het leven en werk van deze componist. Na het vrije 
avondmaal gaat u naar het Paleis der Kunsten voor 
een concert van het Budapest Festival Orchestra 
(programma gekend vanaf april 2017).

DAG 3: Szentendre - Esztergom - Visegrád - 
Boedapest O-M 
U gaat langs de restanten van het Romeinse Aquin-
cum naar Szentendre, ooit een smeltkroes van 
Hongaarse, Servische, Dalmatische en Griekse 
culturen, maar vooral bekend als kunstenaarsko-
lonie. In Visegrád staat een imposante citadel en 
het paleis van koning Mátyás Corvinus. Daarna 
bezoekt u de Domstad Esztergom met de grootste 
katholieke kerk van Hongarije en haar 107 m hoge 
koepel. ’s Avonds volgt een muziekvoorstelling uit 
het uitgebreide aanbod.

DAG 4: Boedapest O-M-A
U verkent Pest van aan het Stadspark tot aan de 
Donau, via de Andrássy út, de meest prestigieuze 
Hongaarse boulevard. U bezoekt het voormalige 
woonhuis van Liszt en luistert er naar virtuoze 
pianomuziek tijdens het wekelijkse ochtendconcert 
door professoren en studenten van de academie. U 
wandelt daarna langs de statige muziekacademie 
en bezoekt de Staatsopera. Na een orgel- en koor-
recital in de St.-Michaelkerk met werk van Bach, 
Mozart en Händel geniet u van een avondmaal in 
restaurant Karpatia op de typische klanken van 
een zigeunerorkest.

DAG 5: Boedapest - Brussel O-M
U bezoekt het statige parlementsgebouw en de 
schitterende synagoge. Na het middagmaal hee� 
u vrije tijd tot aan de terugvlucht naar Brussel.

Met Godfried Van de Vyvere naar

BOEDAPEST 
M U Z I K A A L  G E N OT  A A N  D E  O E V E R S  V A N  D E  D O N A U

R E ISDATA
 è  20 september 2017
 ç  24 september 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

I N BEGR E PE N
 +  Tickets voor de concerten en 

recitals in Boedapest

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Godfried Van 
de Vyvere

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt en 1 
middagmaal in het centraal gele-
gen hotel Radisson Blu Beke****

 +  4 middagmalen en 2 avondma-
len in lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Boedapest h/t 
met Brussels Airlines, de luchtha-
ventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
Daarbuiten gebeuren de ver-
plaatsingen 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.

GODFRIED VAN DE VYVERE is lau-
reaat muziekpedagogie, koordirectie 
en zang (meestergraad) van de LUCA 
School of Arts - Campus Lemmens 
in Leuven. Daar doceert hij zang en 
vakdidactiek.
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 µ  Plaatsen in 1ste rang voor 2 topopera’s tijdens 
het Riga Opera Festival
 µ Inleidingen door musicoloog en reisbegeleider 
Johan Uy�erschaut
 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 
3 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 hee� u een 
prachtig vergezicht op het historisch centrum. U 
geniet van een avondmaal 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. U bezoekt 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 trap-
penhuis is een echte parel. Tussendoor middagmaal 
in een lokaal restaurant. Daarna gee� Johan Uyt-
terschaut u een inleiding bij de operavoorstelling 
die er die avond op het programma staat van het 
Riga Opera Festival, namelijk Tsjaikovsky’s lyrische 
meesterwerk Eugene Onegin!

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. Na een middagmaal ter plekke 
keert u terug naar Riga, waar u opnieuw een inlei-
ding krijgt bij de opera in het kader van het Riga 
Opera Festival. Johan Uytterschaut vertelt u dan 
meer over Wagners dramatische opera Tannhäuser.

DAG 4: Riga - Brussel O-M
U krijgt een blik achter de schermen van het statige 
19de-eeuwse operahuis en komt tijdens een bege-
leide 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 middagmaal. 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 4 klassiekers uit het repertoire, waarvan 

u er 2 bijwoont met telkens een deskundige inleiding door 

Johan Uytterschaut vooraf. Samen met uw reisbegeleider 

kozen we daarbij voor de dramatische kracht van Wagners 

grote opera Tannhäuser en de fijne lyrische kwaliteiten van 

Tsjaikovski’s Eugene Onegin!

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 
single gebruik: € 180
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 + Tickets voor 2 opera’s van het 

Riga Opera Festival (waarde: 
€ 125)

 + De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Johan Uyt-
terschaut

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het centraal gelegen hotel Radis-
son 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.
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 µ  Verblijf in het schi�erende en volledig afge-
huurde Castello Proceno 
 µ  De prachtige driehoek van Lazio, Toscane 
en Umbrië 
 µ  Unieke concerten en lezingen door Sigiswald 
Kuijken

DAG 1: Brussel - Rome - Proceno A
Directe vlucht naar Rome en transfer naar het Cas-
tello Proceno. Daar wordt u verwelkomd met een 
receptie en vertelt reisbegeleider Sigiswald Kuijken 
u meer over het reisprogramma.

DAG 2 T.E.M. DAG 7: Proceno O-A
Sigiswald leidt u 6 dagen lang naar de kern van de 
muziekbeleving. Voorkennis is daarbij zeker geen 
voorwaarde. Iedere ochtend vertelt hij over zijn 
muzikale ervaringen en deelt zijn inzichten met 
u. Het Weihnachtsoratorium van Bach en Mozarts 
Le Nozze di Figaro zijn o.a. enkele meesterwerken 
die Sigiswald u zal laten horen en in al hun facet-
ten zal belichten.

In de namiddag hee� u telkens de kans om de om-
geving te verkennen: het vulkanische meer van 
Bolsena, het pittoreske Pitigliano en Sovano, de 
kathedraal van Orvieto, het oude Pienza, Bagno 
Vignoni met zijn warmwaterbronnen en het om zijn 
goede wijn geroemde Monte�ascone. Archeologisch 
is de streek bekend dankzij de Etrusken, met o.a. 
prachtige gra�ombes. 

DAG 8: Proceno - Rome - Brussel O
Terugreis naar Brussel.

SIGISWA LD KU I J K E N OV E R MUZI E K
‘Muziek wordt uit stilte geboren en verwijst zo naar de Bron 

die in elk van ons een eigen leven leidt. Mystici van alle 

culturen wisten hun verbondenheid met die Bron op won-

derlijke wijze te verwoorden en dringen zo heel diep door in 

onze diepste diepten, net zoals de muziek dat vaak doet …’

Samen met zijn dochter Marie Kuijken, pianiste en sopraan, 

en met zijn echtgenote Marleen, die altviool speelt, brengt 

Sigiswald elke avond een concert in familiesfeer.

ON S V E R BLI J F
Het Castello Proceno is een 16de-eeuws kasteel in een prach-

tig landschap met 12 karaktervolle kamers, die zijn ingericht 

als appartement met badkamer. Er is een enoteca en restau-

rant, aan de voet van het kasteel in een groot park. Net zoals 

een zwembad met omkleedruimte en douches. Opgelet: de 

binnenpleintjes en sommige kamers zijn enkel via trappen 

te bereiken en dus niet geschikt voor wie minder mobiel is.

Dit is geen rondreis. Een chauffeur brengt u in een minibusje 

van locatie naar locatie bij de transfers en uitstappen, zodat 

u de streek in alle vrijheid kunt verkennen. 

Met Sigiswald Kuijken naar 

ITALIË - PROCENO
B A C H ,  M O Z A RT  E N  D E  S T I LT E

R E ISDATA
 è  2 september 2017
 ç  9 september 2017

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

OV E R DE K A M E R S 
De verblijven liggen in 3 aangrenzende 
delen van het kasteel die met elkaar 
verbonden zijn door kleine patio’s. 
Alle 2-persoonskamers hebben een ei-
gen badkamer en maken deel uit van 
ruime appartementen met al dan niet 
gemeenschappelijke zithoeken. Er zijn 
4 1-persoonskamers met een gemeen-
schappelijke badkamer (per 2 kamers) 
en zithoek, waarvoor GEEN TOESLAG 
wordt aangerekend.

I N BEGR E PE N
 +  Reisbegeleiding en deskundige 

muziekuitvoeringen en lezingen 
door Sigiswald Kuijken 

 +  Voorreisvergadering

 +  Verblijf in halfpension (ontbijt en 
avondmaal) in het schitterende 
Castello Proceno

 +  Vluchten Brussel-Rome h/t met 
Alitalia, de luchthaventaksen

 +  Vervoer ter plaatse voor de 
excursies in minibusjes

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

SIGISWALD KUIJKEN studeerde 
viool aan de conservatoria in Brugge en 
Brussel. Hij maakte zich vertrouwd met 
de specifieke 17de- en 18de-eeuwse 
speeltechnieken en interpretatiecon-
venties. In 1972 richtte hij La Petite 
Bande op. Hij was leraar aan het Ko-
ninklijk Conservatorium Brussel en is 
een veelgevraagd gastdocent in het 
buitenland.
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 µ  Ticket in cat. I voor de opera Nabucco in de 
prestigieuze Scala 
 µ  Exclusief bezoek aan de indrukwekkende 
ateliers van dit operahuis
 µ  In de voetstappen van Verdi in Busseto, Le 
Roncole en Sant’Agata

DAG 1: Brussel - Milaan M-A
Vlucht naar Milaan. U maakt een stadsrondrit en 
-wandeling met gids door de modestad bij uitstek, 
met aandacht voor o.m. de Duomo, de Galleria 
Vittorio Emmanuele II en het Castello Sforzesco.

DAG 2: Milaan O
U bezoekt het Casa Verdi, het ouderlingentehuis 
voor musici dat Verdi oprichtte en waar hij samen 
met zijn echtgenote begraven is. Daarna bewondert 
u de prachtige kunstcollectie van de wereldbe-
roemde Pinacoteca Ambrosiana met werk van o.a. 
Caravaggio, Da Vinci en Botticelli. Na wat vrije tijd 
in de stad krijgt u van Bruno Spaepen een inleiding 
over de voorstelling en de wereldberoemde Scala. 
U sluit de dag af met een aperitief en de opera. 

N A BUCCO
Een ontroerende liefdesgeschiedenis tegen de achtergrond 

van de vrijheidsstrijd van het joodse volk tijdens zijn Babylo-

nische ballingschap. Dat is Nabucco van Verdi, een van de 

meest geliefde opera's uit zijn hele repertoire. Nergens zorgt 

het machtige slavenkoor 'Va pensiero' voor meer kippenvel 

dan in de Scala, het theater waar het werk in 1842 in première 

ging. Nello Santi dirigeert koor en orkest van de Scala en in 

de hoofdrollen hoort u o.a. de wereldberoemde Leo Nucci 

als Nabucco en Mikhail Petrenko als Zaccaria.

DAG 3: Busseto - Le Roncole - Milaan O-M
Vandaag staan er 2 dorpjes van enorme betekenis 
in Verdi’s leven op het programma: Le Roncole, 
waar zijn geboortehuis staat, en Busseto, waar hij de 
laatste jaren van zijn leven doorbracht. U bezoekt 
o.m. het charmante Teatro Verdi en Verdi’s Villa 
Sant’Agata. Tussendoor krijgt u een middagmaal 
in een typische trattoria. 

DAG 4: Milaan - Brussel O
Na het ontbijt wordt u verwacht in de Laboratori 
Ansaldo voor een exclusieve rondleiding door de 
ateliers van de Scala, waar zo’n 150 medewerkers 
aan de slag zijn. In deze omgebouwde staalfabriek 
in het centrum van Milaan wordt u ingewijd in 
de geheimen van het creatieproces van een opera 
en bewondert u de uitgebreide kostuumverzame-
ling. Na een vrij middagmaal brengt u een bezoek 
achter de schermen aan de Scala, het mekka van 
de operalie�ebber. Terugvlucht in de namiddag.

Met Bruno Spaepen naar

MILAAN
V E R D I  I N  D E  S C A L A  E N  I N  Z I J N  B U S S E TO :  E E N  I TA L I A A N S E  O P E R A D R O O M

R E ISDATA
 è  30 oktober 2017
 ç  2 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.090 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 265
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Ticket in cat. I voor de opera in 

de Scala (waarde: € 300)

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Bruno Spaepen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het kwaliteitsvolle Antares Hotel 
Concorde****

 +  2 middagmalen, 1 avondmaal en 
1 aperitief/cocktail met hapjes 
in lokale restaurants (dranken 
inbegrepen)

 +  Vluchten Brussel-Milaan h/t met 
Alitalia, de luchthaventaksen

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

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

BRUNO SPAEPEN is historicus en 
woonde 5 jaar lang in Italië. Daar deed 
hij niet alleen onderzoek naar het 
operaleven tijdens het risorgimento, 
maar hij bereisde ook het hele land 
van noord naar zuid. Nu doceert hij 
Italiaans in het volwassenenonderwijs. 
Hij begeleidde al verschillende Davids-
fonds Cultuurreizen naar Italië.
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 µ  Tickets in cat. I voor 2 opera’s van het Festival 
Lirico in Verona 
 µ  Begeleide bezoeken aan Verona, Mantua en 
Vicenza
 µ  Verblijf in een centraal gelegen viersterren-
hotel 

DAG 1: Brussel - Milaan - Verona A
Vlucht naar Milaan en transfer naar Verona. Daarna 
maakt u een panoramische stadsrondrit met een 
lokale gids. U bezoekt o.a. de San Zeno, een van 
de mooiste romaanse kerken in Noord-Italië, het 
Piazza Bra en het middeleeuwse Castelvecchio. ’s 
Avonds geniet u in de arena van Verdi’s grootse 
opera Nabucco.

DAG 2: Mantua - Verona O-M
U rijdt naar Mantua, dat vlakbij ligt in het zui-
den van Lombardije. Dankzij de familie van de 
Gonzaga’s is er in de stad nog een overvloed aan 
monumenten en kunstwerken uit de late middel-
eeuwen en de renaissance, zoals het schitterende 
Palazzo Ducale. Een lokale gids leidt u er rond. Na 
een middagmaal in een agriturismo hee� u vrije 
tijd om de stad te verkennen.

DAG 3: Vicenza - Verona O-M
Na het ontbijt gaat u naar Vicenza, dat Unesco-
werelderfgoed is en waar u een beeld krijgt van 
de kunst en kunde van architect Andrea Palladio. 
Zo staan de Santa Corona en het indrukwekkende 
Teatro Olimpico op het programma. Dat is het oud-
ste overdekte theater uit de renaissance. U luncht 
in een agriturismo en krijgt er een inleiding op de 
opera van die avond. ’s Avonds geniet u, opnieuw 
in het am�theater, van de opera Rigoletto van Verdi.

DAG 4: Cremona - Milaan - Brussel O
U keert terug naar de luchthaven van Milaan, niet 
zonder onderweg te stoppen in het pittoreske dorpje 
Cremona. Dat dankt zijn bekendheid aan Antonio 
Stradivari die er jarenlang zijn wereldberoemde 
violen maakte. Terugvlucht naar Brussel.

Met Johan Uytterschaut naar

VERONA 
G R OT E  O P E R A K L A S S I E K E R S  I N  D E  U N I E K E  A R E N A  V A N  V E R O N AR E ISDATA

 è  29 juni 2017
 ç  2 juli 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.850 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 315
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40 
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Tickets in cat. I voor 2 opera’s tij-

dens het Festival Lirico in Verona

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Johan Uyt-
terschaut

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

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

 +  1 avondmaal en 2 middagmalen 
in lokale restaurants/agriturismi

 +  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.

JOHAN UYTTERSCHAUT bouwde 
een stevige reputatie op als voordracht-
gever over opera en operacomponis-
ten. Behalve zang en operageschiede-
nis aan LUCA School of Arts - campus 
Lemmens, geeft hij ook luistercursussen 
voor Davidsfonds Academie. Als mu-
sicoloog en zanger weet hij als geen 
ander het publiek in te wijden in de 
geheimen van de muziek. Dit doet 
hij ook met verve als inleider van de 
voorstellingen van Opera in de cinema 
in Kinepolis.
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 µ  3 concerten tijdens het zomerfestival Acca-
demia delle Crete Senesi
 µ  Feesteditie n.a.v. 70ste verjaardag Philippe 
Herreweghe en 450 jaar Monteverdi
 µ  Uitgebreid bezoek aan Siena
 µ  Uitgebreid middagmaal tussen de wijngaar-
den in Castello Vicchiomaggio

DAG 1: Brussel - Firenze - Pienza M-A
Vlucht naar Firenze. Na de check-in maakt u een 
verkennende wandeling in Pienza. Het pittoreske 
dorpje werd in de 15de eeuw door paus Pius II 
omgetoverd tot een renaissancestad. Rond het cen-
trale plein vindt u o.a. de mooie kathedraal en het 
bisschoppelijk paleis. ’s Avonds geniet u van een 
avondmaal in het hotel.

DAG 2: Siena - Pienza O-A
U brengt een uitgebreid bezoek aan Siena en maakt 
een stadswandeling door deze ooit zo grote rivaal 
van Firenze. U bewondert er o.a. de imposante 
kathedraal, een meesterwerk van Toscaanse gotiek. 
Ook een van de mooiste pleinen van Italië, bekend 
van de palio, komt aan bod. ’s Avonds geniet u 
van het concert van Accademia delle Crete Senesi.

DAG 3: Castelmuzio - Pienza O-M
Voordat u naar Castelmuzio rijdt, brengt u een 
bezoek aan een olijfmolen waar u kunt proeven 
van de overheerlijke lokale olijfolie. Daarna is er 
een middagconcert van het zomerfestival in de 
Santo Stefanokerk. Na een utgebreid middagmaal 
in een agriturismo verkent u Crete Senesi verder.

DAG 4: San Quirico d’Orcia - Montalcino - 
Pienza O-A
U bezoekt de ommuurde stad San Quirico d’Orcia, 
die aan de oude bedevaartroute Via Francigena ligt. 
Binnen de stadsmuren vindt u o.m. de schitterende 
romaanse portalen van de kapittelkerk van San 
Quirico. In de namiddag bezoekt u Montalcino, 
dat gedomineerd wordt door een indrukwekkend 
14de-eeuws fort.

DAG 5: Montepulciano - Pienza O-M-A
U bezoekt Montepulciano, een van de hoogst gele-
gen middeleeuwse stadjes van Toscane. Hier krijgt 
u een licht middagmaal en proe� u van de Vino 
Nobile di Montepulciano. ’s Avonds geniet u in 
Pienza van het sluitstuk van het festival.

DAG 6: Greve in Chianti - Firenze - Brussel O-M
Na het ontbijt bezoekt u Castello Vicchiomaggio en 
maakt u een wandeling door de wijngaarden errond. 
Tijdens een uitgebreid middagmaal op het domein 
geniet u van enkele streekproducten. Onderweg 
naar de luchthaven maakt u nog enkele bezoeken 
in de Chiantiregio mee. Terugvlucht naar Brussel.

Het zomerfestival Accademia delle Crete Senesi werd op-

gericht door niemand minder dan dirigent Philippe Herre-

weghe. Weg van alle drukte wordt er heerlijk gemusiceerd 

op kleine locaties verspreid over het Toscaanse landschap. 

Elk jaar staan wereldberoemde ensembles en muzikanten 

in voor een reeks intense muziekmomenten. Tijdens deze 

reis geniet u van 3 concerten. Het definitieve programma 

is bekend vanaf eind januari 2017. Rond die periode vindt 

u het ook op www.davidsfonds.be/cultuurreizen. Wees er 

zeker bij en schrijf nu al in.

Met Fred Brouwers naar

CRETE SENESI
MUZIKALE EN CULTURELE VERRASSINGEN TI JDENS ACCADEMIA DELLE CRETE SENESI

R E ISDATA
 è  7 augustus 2017
 ç  12 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995 
toeslag 1-persoonskamer: € 245 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Tickets voor 3 concerten tijdens 

het festival Accademia delle 
Crete Senesi

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Fred Brouwers

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een kwaliteitsvol viersterrenhotel 
in Pienza

 +  4 middagmalen en 4 avondma-
len in lokale restaurants of het 
hotel

 +  Vluchten Brussel-Firenze 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.

FRED BROUWERS is vooral bekend 
als presentator van Klara en de Konin-
gin Elisabethwedstrijd op Canvas, maar 
hij heeft eigenlijk Germaanse filolo-
gie gestudeerd. Een keuze die werd 
ingegeven door pure liefde voor de 
Engelse, Duitse en natuurlijk ook de Ne-
derlandse taal en literatuur. Maar ook 
aan Italië heeft hij zijn hart verpand!
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 µ  3 opera’s tijdens het Sferisterio Opera Festival 
in Macerata
 µ  Bezoeken aan Loreto, Fermo en Tolentino
 µ  Lokale keuken met uitstekende streekpro-
ducten
 µ  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door Fred Brouwers

DAG 1: Brussel - Ancona - Montecassiano A
Middagvlucht naar Ancona met overstap in Rome. 
Eens in Montecassiano geniet u in het hotel van 
een heerlijk avondmaal.

DAG 2: Fermo - Macerata - Montecassiano O-M-A
Zo’n 10 km van de Adriatische kust ligt het idyl-
lische stadje Fermo. U maakt er een wandeling door 
de oude Romeinse cisternes, een van de grootste in 
hun soort, en geniet van het prachtige uitzicht vanop 
de heuvel. Na het middagmaal in een lokaal restau-
rant bezoekt u de romaans-gotische kathedraal. ’s 
Avonds geniet u van een opera in het openlucht-
theater Sferisterio: Puccini’s Madama Butter�y.

DAG 3: Tolentino - Macerata - Montecassiano 
O-M-A
U gaat naar het kleine stadje Tolentino, waar de 
basiliek van St.-Nicolaas centraal staat. In de 14de-
eeuwse kapel gewijd aan de heilige Nicolaas kunt 
u prachtige fresco’s bewonderen. Die verbeelden 
scènes uit zijn leven en dat van Jezus. Na een licht 
avondmaal in het hotel trekt u naar Macerata voor 
een korte stadswandeling langs de prachtige palazzi. 
Daarna gaat u naar het Sferisterio voor Puccini’s 
innemende opera Turandot.

DAG 4: Potenza Picena - Macerata - Monte-
cassiano O-M-A
Na het ontbijt gaat u naar de Villa Buonaccorsi. 
U maakt er een wandeling door de intrigerende 
Italiaanse baroktuinen die verspreid liggen over 
verschillende terrassen. U geniet in de villa van 
een uitgebreid middagmaal met voortre�elijke 
streekproducten. ’s Avonds belee� u de laatste opera 
in Macerata, Verdi’s Aïda.

DAG 5: Loreto - Recanati - Montecassiano 
O-M-A
U bezoekt het bedevaartsoord Loreto, waar volgens 
de legende het huis van Maria door engelen naartoe 
werd gebracht. Na het middagmaal gaat u naar het 
kleinere Recanati, de geboortestad van de dichter 
Giacomo Leopardi en de Italiaanse operazanger 
Beniamino Gigli. ’s Avonds geniet u van een heerlijk 
avondmaal.

DAG 6: Ancona - Rome - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel met overstap in Rome.

In juli en augustus 2017 vindt in Macerata al voor de 53ste 

keer het Sferisterio Opera Festival plaats. Het decor van het 

festival is de unieke arena Sferisterio, die oorspronkelijk in 

1819 werd gebouwd als een arena voor de antieke Italiaanse 

sport pallone col bracciale, een soort balsport. 

In 2006 werd het festival grondig hervormd onder de nieuwe 

artistiek directeur, Pier Luigi Pizzi. Hij introduceerde een 

algemeen thema, dat in 2017 ‘Oriente’ is. Dat betekent dat 

u kunt genieten van opera’s van Puccini die plaatsvinden 

in Japan en China en van Verdi’s Egyptische Aïda. U maakt 

tijdens deze muziekreis 3 voorstellingen van het festival mee.

Met Fred Brouwers naar

MACERATA
M U Z I K A L E  E N  C U LT U R E L E  V E R R A S S I N G E N  I N  ‘ L E  M A R C H E ’

R E ISDATA
 è  27 juli 2017
 ç  1 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.295  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 210  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Tickets voor 3 opera’s tijdens het 

Sferisterio Opera Festival

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Fred Brouwers

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een kwaliteitsvol viersterrenhotel 
in Montecassiano

 +  Alle maaltijden van het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt 
op dag 6

 +  Vluchten Brussel-Ancona h/t 
met Alitalia telkens via Rome, 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.

FRED BROUWERS is vooral bekend 
als presentator van Klara en de Konin-
gin Elisabethwedstrijd op Canvas, maar 
hij heeft eigenlijk Germaanse filolo-
gie gestudeerd. Een keuze die werd 
ingegeven door pure liefde voor de 
Engelse, Duitse en natuurlijk ook de Ne-
derlandse taal en literatuur. Maar ook 
aan Italië heeft hij zijn hart verpand!
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 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 avondmaal 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. Dan rijdt u in een comforta-
bele autocar naar Philadelphia, de thuisbasis van 
�e Chamber Orchestra 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 verkenning door de stad die in 2015 Unesco-
werelderfgoed werd. Na het vrije middagmaal ont-
moet u Dirk Brossé bij de repetitie voor het concert 
van zondag. U kunt van dichtbij ontdekken hoe 
dirigent en musici zich voorbereiden en 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 ona�ankelijk-
heidsverklaring werd getekend en de allereerste 
grondwet van de VS werd opgesteld. Independence 
Hall, Congress Hall, Liberty Bell … zijn indrukwek-
kende getuigen daarvan. Daarna hee� u wat vrije 
tijd om 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 choreogra�eën 
van Christopher Weeldon, George Balachine en 
Matthew Neenan op muziek van o.m. Tsjaikovsky, 
Delibes en Martinu.

DAG 5: Philadelphia O-A
U gaat naar de befaamde Barnes Foundation voor 
een bezoek aan de rijke collectie van dit museum 
dat vooral toegespitst is op impressionistische 
schilderkunst. Daarna wordt u in het moderne 
Kimmel Center verwacht voor het matineeconcert 
van �e 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 wereldpremi-
ère van Dirk Brossés nieuwe werk Pictures at an 
Exhibition. U kunt napraten over dit feestelijke 
hoogtepunt met de dirigent-componist tijdens een 
exclusief avondmaal in the Union League, een van 
de oudste privéclubs van de VS.

DAG 6: Philadelphia - Newark - Brussel O
Vrije voormiddag tot de transfer 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
 +  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

 + De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken 

 +  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 avondmalen in lokale restaurants 
(waarvan 1 avondmaal, incl. dran-
ken, 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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 µ  De unieke sfeer van de Semana Santa 
met de mysterieuze processies
 µ  Schi�erende concerten tijdens het mu-
ziekfestival (programma en prijzen later 
bekend en niet inbegrepen)
 µ  Bezoeken aan Toledo en Alcalá de He-
nares
 µ  De kastelen van Belmonte en Uclés

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

DAG 2: Toledo - Consuegra - Almagro O-A
Verder bezoek in Toledo. Daarna gaat u naar 
de molens in Consuegra waar u in uw verbeel-
ding Don Quichote kunt zien vechten. In de 
late namiddag bezoekt u het openluchttheater 
in Almagro.

DAG 3: Belmonte - Alarcón O-A
U gaat naar het volledig gerestaureerde kas-
teel van Belmonte. In Casasimaro bezoekt u 
gitaarbouwer Tomàs Leal. Dan reist u verder 

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. Daarna 
gaat u naar de wijnbodega Pago Calzadilla in 
Huete, met een begeleid bezoek en proeverij, 
en rijdt u naar Cuenca.

DAG 5: Cuenca O
U bezoekt de kathedraal, het Museum voor 
Abstracte Kunst en verkent de stad. Als u dat 
wilt, kunt u in de komende dagen concer-
ten van de Semana de Música Religiosa de 
Cuenca bijwonen (facultatief, zie kaderstuk).

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

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

DAG 8: Cuenca O-M
’s Morgens kunt u de paasmis bijwonen. 
Daarna bezoekt u het Diocesaan Museum, 
dat ook een indrukwekkende collectie tapijten 
herbergt. Concert (facultatief).

DAG 9: Chinchón - Alcalá de Henares - 
Madrid - Brussel O
Na een bezoek aan het pittoreske Chinchón 
gaat u naar Alcalá de Henares, de charmante 

universiteitsstad bij Madrid. Late avondte-
rugvlucht.

SE M A N A DE MÚSIC A  
R E LIGIOSA DE CU E NC A 
Het festival tijdens de Semana Santa brengt hoofdza-

kelijk religieuze muziek, met een accent op barok en 

romantiek door zowel eigen ensembles (bijvoorbeeld 

Jordi Savall) en orkesten, als internationale uitvoer-

ders 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

100 km

SPANJE

Madrid

Toledo

Consuegra

Almagro

Belmonte

Casasimaro

Alarcón

Cuenca

Uclés

Alcalá de Henares

Chinchón
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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
 +  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Yves Senden 

 + Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Overnachtingen in kamer met ontbijt 
in kwaliteitsvolle drie- en viersterrenho-
tels, waaronder de parador van Almagro

 +  3 middagmalen en 3 avondmalen in 
de hotels of lokale restaurants

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

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

N I ET I N BEGR E PE N 
(BIJ TE BOEKEN NAAR KEUZE)
Op het moment dat deze brochure in 

druk ging, was het festivalprogramma 

nog niet bekend. Alle informatie over 

de concerten die tijdens deze reis 

kunnen worden bijgewoond, komt 

zo snel mogelijk op de website www.

davidsfonds.be/cultuurreizen. Als u 

zich inschrijft, wordt u persoonlijk op 

de hoogte gebracht. Ter indicatie: de 

voorbije jaren bedroeg de prijs voor 

6 concerten ca. € 225. 

De concerten kunnen op elk mo-

ment van de dag plaatsvinden. Als 

dat nodig is, wordt het programma 

aangepast. Daarbij blijven alle ver-

melde bezoeken behouden.

Davidsfonds Cultuurreizen is een 
partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

YVES SENDEN is licentiaat in de klassieke 
filologie en doctor in de kunsten. Hij stu-
deerde orgel in Antwerpen en in Den Haag 
en is docent muziekgeschiedenis, analyse en 
muziekfilosofie aan de koninklijke conserva-
toria van Antwerpen en Gent. Hij heeft de 
Semana Santa in Cuenca al 10 keer begeleid 
en wordt altijd weer aangetrokken door de 
boeiende Spaanse cultuur en geschiedenis.
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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 ver�jnde witte en rode wijnen 
van wijndomein Hoenshof in Borgloon.

U wordt verwacht in de luchthaven van Zaven-
tem en rijdt dan in een comfortabele 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 ha grote wijngaard op de mineraalrijke kiezel- 
en grindterroir verschillende pinotwijnen, die al 
meermaals werden bekroond tot beste Belgische 

wijnen. U wordt er rondgeleid en geniet van de 
uitstekende wijnen die het domein te bieden hee�. 

Na het middagmaal in de buurt van Maaseik rijdt 
u verder naar Teuven in de Voerstreek. In de wijn-
gaard van het Pietershof, gelegen op een glooiende 
heuvel, verbouwt de familie Akkermans voorna-
melijk witte wijnen van de klassieke druivenrassen 
zoals chardonnay, pinot blanc, pinot gris en auxer-
rois. De wijnen van het Pietershof worden vooral 
gekenmerkt door hun zuiverheid. 

Dan gaat u naar het wijndomein Hoenshof in 
Borgloon. In het midden van de fruitstreek in 
Haspengouw vindt u het uitstekende wijndomein 
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 domein al snel uit 
tot een volwaardig wijndomein op een oppervlakte 
van 4,5 ha. Onder het label ‘Puur’ produceert het 
wijndomein een uitgebreid gamma van zowel witte 
als rode wijnen van topniveau. Daarna keert u terug 
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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde, vaak exclusieve bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Middagmaal met dranken 
inbegrepen

 +  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.

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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 Tournee: ‘De Belg en zijn wijn’ Filip Salmon

76 RO N D R E I Z E N  E U RO PA

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



 µ  Een andere kijk op het gebeuren in de West-
hoek tijdens WO I
 µ  Hoe het beeld van het heldha�ige België in 
Rusland werd gecreëerd
 µ  België als speelbal van de grootmachten

DAG 1: Oostende - Raversijde - De Panne - 
Nieuwpoort M-A
U komt samen in Oostende en rijdt in een com-
fortabele autocar langs de kust naar Nieuwpoort, 
waar Prezjbjano in 1914 woonde. Bij het binnen-
rijden van Nieuwpoort ziet u het Koning Albert 
I-monument aan de Ganzepoot. Ondertussen hoort 
u van de reisbegeleiders hoe kolonel Prezjbjano de 
onderwaterzetting van de IJzervlakte ervaarde. 
In de voormiddag bezoekt u uitgebreid het be-
zoekerscentrum Westfront met een wandeling in 
de Ganzepoot. Na het middagmaal gaat u naar 
Koksijde, waar u op zoek gaat naar de Russische 
graven op het Brits kerkhof. Daarna rijdt u naar De 
Panne, waar niet enkel de koninklijke familie maar 
ook kolonel Prezjbjano logeerde. De verhalen van 
uw reisbegeleiders brengen het verleden weer tot 
leven. U sluit de dag af met een privéconcert door 
Aäron Blomme. Hij brengt op zijn viool ontroe-
rende muziekwerken met een directe link met WO 
I, die u even terug in de tijd katapulteren.

DAG 2: Pervijze - Veurne en omgeving - Oos-
tende O-M
In Pervijze woont u de dienst bij in het orthodoxe 
klooster. Daarna gaat u naar Veurne voor nog meer 
verhalen, het middagmaal en een bezoek aan het 
belevingscentrum ‘Vrij Vaderland’. Daar krijgt u 

een beter inzicht in het dagelijkse leven achter het 
front, in het laatste stukje onbezet België. Daarna 
rijdt u verder door de plaatsen die belangrijk waren 
in het leven van Prezjbjano: de Moeren, waar de 
Belgische en Britse pantserwagens lagen voor ze 
naar Rusland vertrokken; Leisele, waar Prezjbjano 
tijdens het einde van WO I woonde en zag hoe de 
Russische revolutie en de Frontbeweging in elkaar 
overliepen. Maar ook Vinkem, Eggewaartskapelle 
en Wulveringem komen aan bod. Na de oorlog 
werden de Belgische legerbarakken daar gebruikt 
om Russische krijgsgevangenen in onder te brengen. 
Prezjbjano wilde er een antibolsjewistisch contin-
gent opzetten. En in Wulveringem verbleven, in het 
begin van de jaren 20, Russische weeskinderen in de 
School van de Koningin. Dat leidde tot spanningen 
met de plaatselijke bevolking. Tot slot rijdt u terug 
naar Oostende.

Andrej Prezjbjano (1885-1963) vertegenwoordigde tijdens 

WO I Rusland op het hoofdkwartier van het Belgische leger 

aan de IJzer. Hij informeerde zijn Belgische collega’s over 

het wel en wee van het tsaristische leger, overtuigde koning 

Albert om Belgische soldaten en technici naar Rusland te 

sturen en introduceerde tal van hoge Russische gasten in 

Houtem en De Panne. Hij was de enige Rus die wist hoe over-

dreven de Russische oorlogspropaganda over België wel was, 

maar werd door de Belgen ook dadelijk ter verantwoording 

geroepen toen in zijn vaderland de revolutie uitbrak. Van 

achter de IJzer probeerde hij zelfs een interventiemacht op 

poten te zetten om tegen de Bolsjewieken te gaan vechten. 

Prezjbjano was dan ook een bevoorrechte getuige van wat 

er zich aan het IJzerfront afspeelde. Zijn verhalen steken de 

Belgische frontgeschiedenis in een breder internationaal en 

Russisch kleedje.

Met Wim Coudenys & Aäron Blomme naar

DE WESTHOEK
DOOR DE OGEN VAN RUSSISCH MILITAIR ATTACHÉ KOLONEL ANDREJ PREZJBJANO

R E ISDATA
 è  17 juni 2017
 ç  18 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 425
toeslag 1-persoonskamer: € 50 
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Wim Coudenys 
en Aäron Blomme

 +  Het boek Voor volk, voor vrijheid 
en voor recht van Wim Coudenys 
(1 per kamer)

 +  Privéconcert door Aäron Blomme

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooi voor de chauffeur

 +  Overnachting met ontbijt in een 
comfortabel hotel

 + 2 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants of het hotel

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
vertrek aan het station van 
Oostende

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

WIM COUDENYS doceert Russische 
en Europese geschiedenis aan de KU 
Leuven. Hij publiceerde uitgebreid 
over Belgisch-Russische relaties, de 
Russische emigratie na 1917 en Rus-
sische geschiedschrijving. Wim geeft 
regelmatig lezingen en cursussen over 
Russische thema’s (o.a. voor Davids-
fonds Academie).

AÄRON BLOMME studeerde viool 
aan de conservatoria van Gent en 
Moskou en behaalde een master in de 
Oost-Europese Talen en Culturen aan 
de Universiteit Gent. Nu geeft hij con-
certen op (inter)nationale podia en is hij 
regionaal medewerker bij Davidsfonds 
vzw. Aärons orthodoxe achtergrond 
en Nieuwpoortse roots vormen een 
toegevoegde waarde voor deze reis. 

 Boek: Jan Yperman, De Westhoek XL
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 µ  Uitgebreid bezoek aan de universiteitsstad 
Leiden
 µ  De cultuurstad Den Haag
 µ  Breda en Del�, nauw verbonden met Willem 
van Oranje
 µ  Extra voorreisdag in Gent (incl. middagmaal)

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 calvi-
nistische republiek. Na een historische uiteenzetting 
in de ochtend en een inbegrepen middagmaal volgt 
een geschiedkundige wandeling in de stad. Deze 
dag vindt (onder voorbehoud) plaats op zaterdag 
25 maart 2017.

DAG 1: Brussel - Breda - Del� - Den Haag A
Met de autocar gaat u naar Breda, de belangrijkste 
residentie van de Nassaus. Hier bezoekt u o.a. de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, de verblijfplaats van 
Willem van Oranje-Nassau, het Spanjaardgat, 
de Valkenberg en het begijnhof. Vandaar rijdt 
u naar Dordrecht, dat een sleutelrol speelde in 
de protestants-calvinistische opstand. Daarna 
staat Del� op het programma, waar Willem van 
Oranje in 1584 werd vermoord. U bezoekt er 
de belangrijkste bezienswaardigheden en gaat 
verder naar Den Haag, de politieke hoofdstad 
van Nederland, voor een wandeling langs o.a. 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 �losoof René Descartes komt hier 
ter sprake, net als Rembrandt die in Leiden geboren 
werd en Albert Einstein die er hee� gewoond. Na 
het middagmaal zet u de verkenning van de stad 
verder en maakt u een boottocht. Na het avondmaal 
in Den Haag maakt u 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Frans-Jos 
Verdoodt

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Voorreisdag in Gent (incl. middag-
maal) op zaterdag 25 maart (o.v.)

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
2 avondmalen 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.

 Cursus: Zijn alle Belgen Neder-landers? 2000 jaar 
geschiedenis van de Lage Landen, door Frans-Jos 
Verdoodt. Strombeek-Bever, woe. 25 jan., 1, 8, 15 
en 22 feb. van 14 tot 16.45 uur.
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 µ  Interessante bezoeken aan de Europese Cen-
trale Bank in Frankfurt en het Europees Parle-
ment in Straatsburg (plenaire zi�ing)
 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
U bezoekt de Europese Centrale Bank. De ECB 
probeert de prijzen stabiel te houden en zorgt 
daardoor voor economische groei en werkgele-
genheid. Professor Frank Smets*, adviseur bij de 
ECB, informeert u over het monetair beleid en het 
bankentoezicht. In de namiddag bezoekt u de stad 
langs de oevers van de Main, de glazen bankenwol-
kenkrabbers, de controversiële heropgebouwde 
Romer, de dom … 

DAG 3: Frankfurt - Straatsburg O-A
U rijdt naar Straatsburg, het kruispunt van Europa. 
De stad hee� heel wat te bieden: geschiedenis, ar-
chitectuur, 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
U verkent het historisch centrum van Straatsburg. U 
bezoekt de prachtige kathedraal en kuiert door het 
pittoreske La Petite France met zijn vakwerkhuizen. 
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 gaat u naar Metz voor een korte 
stadswandeling en vrij middagmaal. In Scy-Chazel-
les, vlakbij Metz, ligt het huis van Robert Schuman, 
dat onveranderd is gebleven. U luistert er naar het 
verhaal van de geboorte van de Europese samen-
werking. Zijn graf kunt u bezoeken op het kerkhof 
van de 12de-eeuwse versterkte kerk. Daarna rijdt 
u via Schengen naar Luxemburg.

DAG 6: Luxemburg - Brussel O
U gaat naar het Hof van Justitie, de rechtsprekende 
instantie van de EU. Na een algemene presentatie 
houdt u halt in het hoofdgebouw van het Hof. Na 
een vrij middagmaal bezoekt u de Europese Reken-
kamer waar Karel Pinxten* u te woord staat. Na een 
korte wandeling langs enkele bijzondere plaatsen 
in de EU-geschiedenis keert u terug naar Brussel.

*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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hendrik Vos en 
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.

 Cursus: De Europese Unie. Hoe Europa ons leven 
beïnvloedt, door Hendrik Vos. Wetteren, woe. 15 en 
22 feb. van 14 tot 16.30 uur.
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 µ  De ruige kusten van een kleurrijke kustlijn
 µ  De ‘enclos paroissiaux’, typisch voor de regio
 µ  Adembenemende uitzichten, o.a. bij Finistère

DAG 1: Brussel - Rouen - Saint-Malo A
U vertrekt vanuit Brussel in een comfortabele au-
tocar. In Rouen strekt u even de benen bij het mid-
dagmaal. Daarna rijdt u verder naar Saint-Malo.

DAG 2: Dol de Bretagne - Saint-Malo O-A
U gaat naar Dol de Bretagne, een klein stadje 
met een eeuwenoude kathedraal. U bezoekt de 
St.-Samson kathedraal en de tentoonstelling Ca-
thédraloscope. Terug in Saint-Malo verkent u het 
oude stadscentrum met bezoek aan La Demeure 
du Corsaire.

DAG 3: Rennes - Saint-Malo O-A
U verkent de hoofdstad van Bretagne: Rennes. 
Tijdens een uitgebreide stadswandeling bezoekt 
u o.a. het parlement van Bretagne en de St.-Pierre 
kathedraal. In de namiddag staat Les Champs Libres 
met het Musée de Bretagne op het programma. Op 
de terugweg naar Saint-Malo stopt u even in het 
charmante, middeleeuwse stadje Dinan.

DAG 4: Paimpol - St.-�égonnec - Guimiliau - 
Brest O-M-A
U rijdt naar de abdij van Beauport, een belangrijk 
voorbeeld van religieuze architectuur in Bretagne. 
U maakt een tocht langs enkele ‘enclos parois-
siaux’ die zo typisch zijn voor deze regio. De rijk 
versierde, ommuurde kerkhoven getuigen van de 
religieuze passie en de welvaart van de streek in 
de late middeleeuwen. Het sierlijke knekelhuis 
van Saint-�égonnec en de prachtige calvarie van 
Guimiliau zullen u zeker bijblijven.

DAG 5: Douarnenez - Pointe du Raz - Quimper 
O-A
Vandaag reist u naar het einde van de wereld: Fi-
nistère. Na een kort bezoek aan het museum in 
Douarnenez gaat u verder naar Pointe du Raz. U 
wandelt naar het meest westelijke punt van het 
Franse vasteland, waar u beloond wordt met een 
adembenemend uitzicht op de ruige kust.

DAG 6: Concarneau - Quimper O-A
U verkent Quimper, volgens velen de meest Bre-
tonse stad van Bretagne. U wandelt in de ‘Ville 
Close’ Concarneau.

DAG 7: Pont Aven - Port Louis - Carnac O-M-A
U gaat naar Pont Aven, waar in de 19de eeuw de 
postimpressionistische ‘Ecole de Pont-Aven’ ont-
stond. O.a. Paul Gaugain maakte deel uit van deze 
kunstenaarsgroep. U bezoekt er het museum met 
werken van o.a. Gauguin en Sérusier. Daarna gaat 
u naar de citadel van Port Louis met het museum 
over de Compagnie des Indes.

DAG 8: Carnac - Gavrinis - Rennes O-A
U ontdekt vandaag de mythische megalieten van 
Bretagne, startend met de menhirs ten noorden 
van Carnac. In de haven van Larmor-Baden stapt 
u op de boot die u naar Gavrinis brengt voor een 
bezoek aan de ‘cairn’. De reusachtige steen bedekt 
een 5.500 jaar oud ganggraf. 

DAG 9: Rennes - Brussel O-M
Na het ontbijt terugrit naar België, met onderweg 
een middagmaal in Hon�eur.

Met Brigitte Voeten naar

BRETAGNE
G R I L L I G E  K U S T E N  E N  E E U W E N O U D E  C U LT U U R

R E ISDATA
 è  11 juni 2017
 ç  19 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 1-persoonskamer: € 475 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Brigitte Voeten

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension (ontbijt en avond-
maal) in comfortabele drie- en 
viersterrenhotels

 +  3 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.

BRIGITTE VOETEN is vertaler Frans-
Nederlands en een gediplomeerde reis-
begeleider. Ze heeft een passie voor 
Frankrijk en begeleidt al 15 jaar reizen 
naar onze zuiderburen.
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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 rijdt u met 
een comfortabele 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 Ge-
meentemuseum 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 gaat u naar Utrecht voor 
het avondmaal.

DAG 2: Utrecht - Amersfoort - Utrecht O-M-A
Utrecht kent een rijke geschiedenis en de gezellige bin-
nenstad staat vol prachtige panden. U wandelt langs 
de vele middeleeuwse monumenten. De indrukwek-
kende kerken maken duidelijk dat Utrecht eens het 
politieke en religieuze centrum van de Noordelijke 
Nederlanden was. De dom van Utrecht, de gotische 
kerk met zijn toren van ruim 112 m hoog, bezit ook 
een opmerkelijk interieur met muurschilderingen 
en een mozaïekvloer uit de 13de eeuw. Daarna 
gaat u  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 altijd invloed hee� op de 
hedendaagse kunst. Terug in Utrecht bezoekt u het 
Rietveld Schröderhuis (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 - O�erlo - Berchem O
U gaat naar Otterlo voor een bezoek aan het be-
faamde Kröller-Müller Museum met zijn mooie 
beeldentuin. Het Kröller-Müller is met topwerken 
van o.a. Mondriaan, van Doesburg, van der Leck 
en Rietveld een van de schatkamers van De Stijl. U 
bezoekt er ook de tentoonstelling Arp: �e Poetry of 
Forms. Daarna keert u terug 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 altijd. Voor de kunstliefhebber 

is 2017 het 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Edward en 
Dimitri De Maesschalck

 +  Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis 
van halfpension (ontbijt en 
avondmaal) in een kwaliteitsvol 
viersterrenhotel in Utrecht

 +  2 middagmalen in lokale 
restaurants

 +   Vervoer in comfortabele autocar, 
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

EDWARD DE MAESSCHALCK is 
doctor in de geschiedenis en speciali-
seerde zich in de late middeleeuwen. 
Hij werkte voor de openbare omroep, 
waar hij eerst historische programma’s 
maakte, daarna interviewer werd voor 
Ten Huize Van en als adviseur 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 voor Davidsfonds Academie.

M
ET

 REISCURSU
S

–  Z I E  P.  1 9 2  –
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 µ  In het spoor van de Tempeliers, Abélard en 
Heloïse en Bernardus van Clairvaux
 µ  De schi�erende kathedralen van Reims en 
Châlons
 µ  Troyes, ooit hoofdstad van de Champagne
 µ  Boeiende stadjes zoals Chaource, Bar-sur-
Aube, Tonnerre en Provins
 µ  De indrukwekkende abdijen van Pontigny, 
Molesme en Clairvaux

DAG 1: Brussel - Reims - Châlons - Troyes A
U rijdt vanuit de luchthaven van Zaventem in een 
comfortabele autocar naar Reims, waar u rond de 
middag aankomt en de romaanse St.-Remibasiliek 
bezoekt. In de namiddag maakt u een wandeling 
door Châlons-en-Champagne waar uw aandacht 
wordt getrokken door de St.-Etiennekathedraal, 
de St.-Alpinkerk en de Notre-Dame-en-Vaux met 
haar uitzonderlijke glasramen. In Payns bezoekt 
u het museum over Hugues de Payns, de stichter 
van de tempeliers. Daarna reist u door naar Troyes 
voor het avondmaal.

DAG 2: Clairvaux - Bar-sur-Aube - Troyes O-M-A
Het hoogtepunt vandaag is de abdij van Clairvaux, 
gesticht door Bernardus van Clairvaux. De pas 

gerestaureerde slaapzaal zult u niet snel vergeten. 
Daarna gaat u naar Bar-sur-Aube, waar de halloy 
rond de kerk nog getuigt van de jaarmarktgeschie-
denis. Tot slot wandelt u door het middeleeuwse 
Troyes en bewondert de gotische kerken en straatjes 
met vakwerkhuizen.

DAG 3: Chaource - Molesme - Tonnerre - 
Pontigny - Troyes O-M-A
Via Chaource met het beroemde tafereel van de 
gra�egging gaat u naar Molesme, een cluniacen-
zerklooster waaruit Robert de Molesme vertrok 
om in Citeaux het benedictijns monnikenwezen 
in zijn oorspronkelijke geest te herstellen. In Ton-
nerre bezoekt u het Hôtel-Dieu, de middeleeuwse 
ziekenzaal. Tot slot gaat u naar de mooie romaanse 
abdijkerk van Pontigny.

DAG 4: Provins - Brussel O
U ontdekt de restanten van het klooster Le Para-
clet, dat werd gesticht door de beroemde �losoof 
Abélard en daarna bestuurd werd door zijn echt-
genote Héloïse. Ook bezoekt u de goed bewaarde 
middeleeuwse jaarmarktstad Provins. Daarna keert 
u terug naar Brussel.

Met Edward De Maesschalck naar de

CHAMPAGNE
H E T  FA S C I N E R E N D E  M I D D E L E E U W S E  G R A A F S C H A P 

R E ISDATA
 è  23 september 2017
 ç  26 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 795
toeslag 1-persoonskamer: € 115 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Edward De 
Maesschalck

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gids

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeur

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension (ontbijt en avond-
maal) in een kwaliteitsvol hotel

 +  2 middagmalen

 +  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.

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

 Cursus: Modernisme in de Nederlanden. De ge-
boorte van de moderne kunst, door Ludo Beheydt. 
Halle, woe. 1, 8, 15, 22 feb. van 14 tot 16 uur.

 Boek: Peter Doomen, Meer dan 200 champagne-
adresjes
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 µ  Ontmoetingen met de mensen achter de 
champagne, in een kleine groep
 µ  Bezoeken aan zeer gerenommeerde en ex-
clusieve champagnehuizen
 µ  Degustaties en lezing door sommelier Gido 
Van Imschoot
 µ  Wijnen inbegrepen bij alle maaltijden

DAG 1: Brussel - Reims - Damery - Reims M-A
U gaat met de bus naar Reims. U start met een 
bezoek aan het domein van Veuve Clicquot Pon-
sardin, het op 1 na grootste champagnehuis. Ze 
produceren jaarlijks maar liefst 17 miljoen �essen. 
Na het middagmaal in een lokale brasserie gaat u 
naar Damery, waar Maison J. de Telmont is geves-
tigd. Het domein wordt beheerd door de familie 
Lhopital, ondertussen al de 4de generatie. In de 
vooravond gee� Gido Van Imschoot een inleidende 
lezing over de nieuwe tendenzen in champagne. 

DAG 2: Oeuilly - Epernay - Dizy - Reims O-M-A
U bezoekt de wijngaard van de familie Tarlant. Al 
sinds 1687 zijn ze in die regio actief in de wijnbouw. 
Louis Adrien Tarlant was een van de grondleggers 
van de appellatie van de Champagne. Na het mid-
dagmaal in een lokaal restaurant in Epernay gaat u 
naar het wijndomein van Champagne Jacquesson, 
een van de kleinere producenten. De belangrijkste 
�essen van het huis dragen de naam ‘Lieux-Dits’. 

DAG 3: Avize - Reims O-M-A
Wijnbouwer Erick de Sousa hee� in tegenstelling 
tot de bekende merken maar een kleine productie, 

maar van topkwaliteit. De wijngaard in Avize wordt 
volledig biodynamisch bewerkt. Na het middagmaal 
gaat u naar het champagnehuis Duval-Leroy. Samen 
met haar 3 zonen produceert Carol Duval-Leroy 
verscheidene champagnes, waarvan de Femme de 
Champagne de cuvée de prestige is van het huis. 
Deze wordt enkel gemaakt in de beste wijnjaren.

DAG 4: Reims - Brussel O-M
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan een lo-
kale kuiper ofwel tonnelier die nog altijd werkt 
volgens de eeuwenoude tradities. Meer en meer 
wijnhuizen gebruiken opnieuw eikenhouten vaten 
om hun wijn te vergisten of te laten rijpen. Na 
het middagmaal in een lokaal restaurant keert u 
terug naar België.

C H A M PAGN E , E E N M AGISC H E W I J N
Is er een wijn die meer tot de verbeelding spreekt dan cham-

pagne? De Franse schrijver Honoré de Balzac schreef al in 

zijn boeken dat ‘grote liefdeshistories veelal beginnen met 

champagne’. Wie dat zeker kon weten was Madame de 

Pompadour: zij mocht lijfelijk ervaren dat champagne ‘de 

enige wijn is die een vrouw na het drinken mooi doet blijven’. 

La Champagne is de streek, maar le champagne is de be-

toverende wijn die iedereen onmiddellijk associëert met 

feest, genot en stijl. Het is wellicht het beroemdste en meest 

exclusieve exportproduct van Frankrijk. 

De wijndomeinen in het programma zijn gekozen door 

reisbegeleider Maître Sommelier Gido Van Imschoot die u 

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

wijndomeinen uit dit programma alsnog vervangen worden 

door evenwaardige alternatieven.

Met Gido Van Imschoot naar de

CHAMPAGNE
E X C LUS I E V E  K E N N I S M A K I N G  M E T  TO P D O M E I N E N  I N  E X TR A  K L E I N E  G RO E P

R E ISDATA 
 è  20 september 2017 
 ç  23 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.295
toeslag 1-persoonskamer: € 225 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 12, max. 16 deelnemers

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

melde, vaak exclusieve bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Fooi voor de chauffeur

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een kwaliteitsvol viersterrenhotel 
in het centrum van Reims 

 +  Alle maaltijden van het middag-
maal op dag 1 tot en met het 
middagmaal op dag 4 (telkens 
met inbegrepen wijnen)

 +  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.

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, 
waaronder Welkom op ons domein en 
Champagne. Hij is Maître Sommelier in 
Franse wijnen.

 Boek: Gido Van Imschoot, Champagne!
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 µ  Musée Marmo�an, Musée d’Orsay en Musée 
de l’Orangerie in Parijs
 µ  Fondation Claude Monet in Giverny
 µ  Rouen met zijn kathedraal en het Musée des 
Beaux-Arts

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de �alys gaat u naar Parijs. U bezoekt het Mu-
sée d’Orsay met zijn vermaarde impressionistische 
werken. Daarna scheept u in voor het avondmaal.

DAG 2: Auvers-sur-Oise - Parijs O-M-A
U gaat 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 volgt er het spoor van schilders zoals 
Daubigny, Cézanne en Van Gogh. Terug in Parijs 
trekt u naar het Musée Marmottan. 

DAG 3: Giverny - Vernon O-M-A
U vaart naar het idyllische schildersdorp Giverny, 
waar u het huis van Monet bezoekt met zijn pri-
vécollectie en beroemde tuinen. 

DAG 4: Rouen O-M-A
Vanuit Vernon vaart u naar Rouen. Daar bezoekt u 
de gotische kathedraal die Monet op verschillende 
tijdstippen van de dag hee� geschilderd. Daarna ont-
dekt u de indrukwekkende collectie van het Musée 
des Beaux-Arts, met o.a. werken van Monet en Sisley. 
U sluit de dag af met een gala-avond aan boord. 

DAG 5: Rouen - Hon�eur O-M-A
In de voormiddag meandert u over het mooiste 
deel van de Seine langs vredige dorpjes die menig 

schilder inspireerden. U bezoekt de abdij van Jumi-
èges, door Victor Hugo omschreven als ‘de mooiste 
ruïne van Frankrijk’. Daarna gaat u naar de abdij 
van St.-Martin de Boscherville, een van de meest 
prestigieuze romaanse abdijen van Normandië.

DAG 6: Hon�eur - Albastenkust O-M-A
U wandelt door Hon�eur, de wieg van het impres-
sionisme waar Boudin, Monet, Bazille en Jongkind 
elkaar ontmoetten en de wisselende lichtinval in 
de riviermonding probeerden te vatten. Daarna 
gaat u op excursie naar de Albastenkust met een 
rijke fauna en �ora. In Fécamp zijn de abdij van de 
Heilige Drievuldigheid, het paleis van de hertogen 
van Normandië en de rijke collecties van het Musée 
des Terre-Neuvas getuigen van de prestigieuze 
geschiedenis van de stad. 

DAG 7: Hon�eur - Parijs - Brussel-Zuid O
U bezoekt het Musée Eugène Boudin met een com-
plete verzameling pre-impressionistische kunst van 
schilders die ooit in Hon�eur hebben gewerkt. Na 
het vrije middagmaal rijdt u naar Parijs waar u de 
serie waterlelies van Monet bewondert in het Musée 
de l’Orangerie. Daarna keert u terug met de �alys.

G ETI J DE N
Deze cruise hangt af van de getijden, waardoor het pro-

gramma kan wijzigen. Hotelovernachtingen of transfers en 

bezoeken in een comfortabele autocar zijn dan mogelijk. 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om het oorspronkelijke 

programma in zo’n geval zoveel mogelijk te respecteren 

en alternatieven voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Met Liesbeth De Strooper op

CRUISE OP DE SEINE VAN 
PARIJS NAAR HONFLEUR

D E  S C H I L D E R S  V A N  H E T  I M P R E S S I O N I S M E  A C H T E R N A

R E ISDATA
 è  31 augustus 2017 
 ç  6 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskajuit hoofddek: € 1.970
toeslag 1-persoonskajuit hoofd-
dek: € 310 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Liesbeth De 
Strooper

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel 

 +  Cruise in het gekozen kajuittype 
aan boord van de MS Renoir

 +  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt 
op dag 7 (incl. welkomstcocktail 
en gala-avond)

 +  Dranken tijdens de maaltijden 
aan boord (wijn, water, bier, 
fruitsap en koffie) en niet-alcoho-
lische dranken aan de bar

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

 +  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 treinreis compenseert en 
klimaatprojecten steunt.

LIESBETH DE STROOPER is kunst-
historica en cultureel econoom. Sinds 
2011 is ze als docent-promovendus ver-
bonden aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam en als vrijwillig wetenschap-
pelijk medewerker aan de KU Leuven. 
Op dit moment legt ze de laatste hand 
aan haar doctoraat, waarin ze focust op 
het ontstaan van de categorie ‘impres-
sionisme’ vanuit zowel een kunsthisto-
risch als een marktperspectief. 
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 µ  Uitzonderlijk overzicht van een unieke archi-
tectuurgeschiedenis
 µ  De prachtige gotische kathedralen van Reims 
en Laon
 µ  Amiens, een van de meest harmonieuze ka-
thedralen

DAG 1: Brussel - Saint-Quentin - Laon - Reims A
U vertrekt in een comfortabele autocar vanuit de 
luchthaven van Zaventem naar Saint-Quentin. 
Onderweg gee� reisbegeleider Priscilla Valkeneers 
u een algemene inleiding op de Noord-Franse ka-
thedralen. In Saint-Quentin bezoekt u de kathe-
draal, die verschillende elementen van de gotiek 
implementeert zonder te overweldigen. Na het 
vrije middagmaal gaat u naar de kathedraal Notre-
Dame van Laon met zijn imponerende westgevel. 
Daarna door naar Reims, waar de ware geest van 
de gotiek spreekt. Zowel de kathedraal als de abdij 
van Saint-Remi trekken de aandacht.

DAG 2: Châlons-en-Champagne - Sens O-A
Châlons-en-Champagne is met zijn vele vakwerk-
gebouwen en de Notre-Dame-en-Vauxkerk een 
pareltje. Met succes combineert de kerk romaanse 
en gotische elementen. Daarna gaat u naar Sens met 
een van de vroegste - zoniet het vroegste - bouw-
werk uit de gotiek.

DAG 3: Chartres - Dourdan O-A
De kathedraal van Chartres wordt met haar vroeg-
gotische en hooggotische elementen beschouwd als 
het hoogtepunt van de gotiek. Na het vrije middag-
maal bezoekt u het centrum voor glasraamkunst. 
Dan gaat u naar Dourdan, befaamd om zijn mid-
deleeuwse militaire architectuur. De torens van de 
gotische kerk Saint-Germain l’Auxerois bepalen 
mee het uitzicht van de stad.

DAG 4: Beauvais - Amiens - Brussel O-M
U bezoekt de kathedraal van Beauvais en reist 
daarna door naar Amiens. Met een bezoek aan 
de kathedraal van Amiens eindigt de reis met een 
hoogtepunt. Terugreis naar Brussel. 

Met Priscilla Valkeneers naar de

NOORD-FRANSE 
KATHEDRALEN

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

R E ISDATA
 è  12 september 2017
 ç  15 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 795
toeslag 1-persoonskamer: € 125 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Priscilla 
Valkeneers

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeur

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension (ontbijt en avond-
maal) in comfortabele hotels

 +  1 middagmaal in lokaal restau-
rant

 +  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.

PRISCILLA VALKENEERS studeerde 
af als licentiate in de kunstwetenschap-
pen en archeologie aan de Vrije Univer-
siteit Brussel in 2007. Ze deed onder-
zoek naar de gotiek in het Hertogdom 
Brabant. Later verloor ze haar hart aan 
‘Rubens en co’ als wetenschappelijk 
medewerker in het Centrum Rubeni-
anum in Antwerpen. Ze publiceerde 
zowel over de gotiek als over de 17de 
eeuw. Nu is zij freelance kunsthistoricus 
in het brede culturele veld.
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 µ  Langs de oevers van de Seine met burchten 
en abdijkerken
 µ  Heerlijke gastronomie met Normandische 
tong, camembert en calvados
 µ  Indrukwekkende geschiedenis van de Vikin-
gen, over Willem de Veroveraar tot 6 juni 1944
 µ  Met een knipoog naar ‘la belle Arle�e’ en 
Diane de Poitiers

DAG 1: Brussel - Rouen A
Rit naar Rouen in een comfortabele autocar. On-
derweg bezoekt u de machtige 11de-eeuwse Nor-
mandische burcht Gisors en de befaamde tuinen 
van Giverny, waar Claude Monet zijn waterlelies 
schilderde.

DAG 2: Rouen O-A
U bezoekt Rouen, de hoofdstad van Normandië 
en een echte museumstad. ’s Namiddags verkent u 
Chateau Gaillard, dat in 1196 voor Richard Leeu-
wenhart werd gebouwd om zijn hertogdom tegen 
de Franse koning te beschermen. 

DAG 3: Fécamp - Rouen O-A
U ontdekt de ruimere omgeving van Rouen met 
de abdijkerk van St-Martin de Boscherville, de 
burcht van Robert Le Diable, de indrukwekkende 
abdijruïne van Jumièges en de vissershaven van 
Fécamp, waar in 1510 de fameuze ‘Bénedictine’ 
werd gedistilleerd. Dan gaat u terug naar Rouen 
via de wonderbaarlijke brug van Tancarville en de 
prachtige falaisekust van Etretat.

DAG 4: Rouen - Caen - Bayeux O-A 
U rijdt naar Hon�eur, de havenstad bij de monding 
van de Seine vanwaar Cartier en Champlain naar 

Canada vertrokken. Daarna bezoekt u Caen, de 
hoofdstad van Willem de Veroveraar, en Bayeux, 
de wieg van de Normandische hertogen vanaf de 
Viking Rollo. In het aartsbisschoppelijk paleis be-
wondert u het beroemde tapijt, dat als een stripver-
haal de verovering van Engeland in 1066 uitbeeldt.

DAG 5: Arromanches & Coutances - Bayeux O-A
U verkent de kustlijn met Arromanches, waar de 
geallieerden hun kunstmatige haven aanlegden 
en nu het ‘museum van de landing’ is. Daarna 
gaat u naar Coutances, de religieuze hoofdplaats 
van Cotentin met een van de mooiste gotische 
kathedralen.

DAG 6: Mont Saint-Michel - Bayeux O-A
Via de ruïne van de abdijkerk van Hambye (met een 
nog altijd indrukwekkend schip en koor) bezoekt 
u de Mont Saint-Michel. Het schitterend gelegen 
heiligdom met een schat aan romaanse en gotische 
gebouwen werd recent met het vasteland verbonden 
door een lange dam.

DAG 7: Haras du Pin - Rouen O-A
In Falaise speelde zich in 1027 de liefdesgeschie-
denis tussen hertog Robert en ‘la belle Arlette’ af. 
Met Willem ‘de Bastaard’, later ‘de Veroveraar’, als 
resultaat. U bezoekt er de befaamde stoeterij van 
Haras du Pin, de unieke houten constructie van 
de oude markthal van St. Pierre-sur-Dives en de 
vluchtburcht in Le Bec-Hellouin.

DAG 8: Rouen - Brussel O
Via het kasteel van Anet gaat u terug naar huis. Dat 
is het kasteel van Diane de Poitiers, de beroemde 
maitresse van koning Hendrik II.

Met Roger Delbaere naar

NORMANDIË
E E N  S T R E L I N G  V O O R  D E  Z I N T U I G E N

R E ISDATA
 è  9 september 2017 
 ç  16 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.395
toeslag 1-persoonskamer: € 320
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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Roger Delbaere

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension (ontbijt en avond-
maal) in het Relais de Montig-
ny*** nabij Rouen en het Mercure 
Bayeux Omaha Beach****

 +  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.

ROGER DELBAERE is historicus en 
eredirecteur van het secundair onder-
wijs en al 35 jaar reisbegeleider van 
VVL. Zijn kunst- en cultuurreizen in 
Europa en naar Afrika, de beide Ame-
rika’s en Azië zijn dankzij zijn ervaring 
en grondige kennis zo degelijk als 
klassiekers maar verrassen altijd weer.
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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
U vertrekt vroeg in een comfortabele autocar naar 
Straatsburg, waar u tegen de middag aankomt. Reis-
begeleider Roeland Kotsch gee� dan een inleiding 
over de maatschappelijke en artistieke context van 
het reisthema: de 15de en 16de eeuw, de boeiende 
overgangsperiode van gotiek naar renaissance. Na 
het middagmaal in het hotel bezoekt u de stad met 
haar talrijke goed bewaard gebleven restanten uit 
die tijd, met als hoogtepunt de gotische kathedraal 
en het daaraan verbonden Musée de l’Oeuvre Notre-
Dame. Vanavond gee� Roeland 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 
Musée d’Unterlinden. De rondleiding door de 
museumcollectie leidt naar het hoogtepunt van 
deze reis: het Isenheimer retabel. De charme van 
Colmar moet niet meer genoemd 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 
geboortestad van de beeldhouwer Bartholdi, va-
der van het New Yorkse 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. U bezoekt 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. Het 
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. In de namiddag rijdt u terug 
naar Zaventem.

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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Roeland Kotsch

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt,  
1 middagmaal en 1 avondmaal 
in het uitstekende 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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 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 in een com-
fortabele autocar 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 geogra�sche voorwerpen, 
aangevuld met werken van oude meesters en heden-
daagse kunstenaars. Dan gaat u verder naar Sint-
Winoksbergen, de Vlaamse naam voor Bergues, 
waar u door de stad en langs de wallen wandelt. Via 
de kerk van Bollezeele 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 O.-L.-Vrouwekathedraal in Saint-Omer, 
wellicht de mooiste middeleeuwse kerk van de 
streek, zijn Vlaamse invloeden onmiskenbaar 
aanwezig. Ook de indrukwekkende ruïnes van de 
abdij van Sint-Bertinus (waar enkele graven van 
Vlaanderen 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 monumenten, waaronder het 
huidige stadhuis, dateren uit die tijd. De gotische 
O.-L.-Vrouwekerk vormt een mooi voorbeeld van 
een Vlaamse hallenkerk. Het belfort, opnieuw een 
typisch Vlaams gebouw, behoort tot het Unesco-
werelderfgoed.

DAG 3: Douai - Bouvines - Kortrijk O
U bezoekt 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. Daarna rijdt u 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 17de 

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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Edward De 
Maesschalck

 + Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension (ontbijt en avond-
maal) in het Château Tilques****

 +  Vervoer in comfortabele autocar, 
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. 
Hij werkte hij voor de openbare omroep, 
waar hij eerst historische programma’s 
maakte, daarna interviewer werd voor 
Ten Huize Van en als adviseur mee aan 
de wieg stond van Canvas. Hij schreef 
talrijke historische werken, o.a. De Gra-
ven van Vlaanderen.

 Cursus: Een vergeten Vlaamse beweging? Frans-
Vlaanderen tussen 1850 en 1950, door Michel Nuyt-
tens. Kortrijk, vr. 3, 10, 17, 24 feb. van 14 tot 16 uur.

 Boek: Edward de Maesschalck, De graven van Vlaan-
deren
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 µ  Trotse steden Toulouse en Albi
 µ  Indrukwekkende burchten
 µ  De mooie ‘bastide’ Mirepoix
 µ  Een overweldigende natuur en kathaarse 
burchten

DAG 1: Brussel - Toulouse A
Rechtstreekse vlucht naar Toulouse. U maakt een 
stadswandeling met bezoek aan de basiliek Saint-
Sernin, de grootste romaanse kerk die nog bestaat, 
en het klooster van de Jacobijnen.

DAG 2: Toulouse - Albi - Mazamet - Carcas-
sonne O-A
U start de dag met een bezoek aan de kathaarse 
Albigenzenstad: Albi. De imposante rode kathedraal 
Saint-Cécile, het bisschoppelijk paleis, het Musée 
Toulouse-Lautrec ... Aan de oevers van de Tarn 
vindt u de collegiale kerk Saint-Salvi en het oude 
Albi. In de namiddag reist u door naar Mazamet, 
waar u het Musée du Catharisme Occitan bezoekt. 
Daarna rijdt u verder naar Carcassonne.

DAG 3: Lastours - Minerve - Carcassonne O-M-A
Vandaag staat in het teken van de beschermheren 
van de katharen in de Montagne Noir, met een zicht 
van de ‘kathaarse’ site Lastours van op het belvédère. 
Daarna gaat u naar Minerve, waar ‘ketterjager’ 
Simon de Montfort een echte kathaarse tragedie 
hee� aangericht. Terug in Carcassonne maakt u 
een boottocht op het Canal du Midi.

DAG 4: Fon�roide - Narbonne - Carcassonne O-A
U bezoekt de omwalde stad Carcassonne, waar u 
meer te weten komt over het tragische lot van haar 
heren Trenceval, de triomf van Simon de Montfort 
en de e�ciëntie van de pauselijke inquisitie. Na het 
middagmaal verkent u de abdij van Frontfroide, 
centrum van het cisterciënzero�ensief. Dan gaat 
u naar Narbonne, het door ketterij aangetaste 
aartsbisdom.

DAG 5: Mirepoix - Montségur - Foix - Toulouse 
- Brussel O-M
U verkent de middeleeuwse vestingstad Mirepoix 
en de katharenburcht Montségur vanaf de stèle. 
Onderweg naar de luchthaven van Toulouse stopt u 
in Foix voor het schitterende kasteel en de gotische 
Saint-Volusienkerk. 

Met Jan Goossens naar het

ZUID-FRANSE 
KATHARENLAND

W E R K E L I J K H E I D  E N  B E E L D  V A N  K E T T E R S ,  K R U I S TO C H T E N  E N  I N Q U I S I T I E

R E ISDATA
 è  30 augustus 2017
 ç  3 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.215
toeslag 1-persoonskamer: € 130 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jan Goossens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle driesterrenhotels

 +  2 middagmalen en 4 avond-
malen in de hotels of lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Toulouse h/t 
met Brussels Airlines, 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.

JAN GOOSSENS  is historicus en 
specialiseerde zich in de culturele en 
religieuze geschiedenis van de centrale 
middeleeuwen. Hij is em. hoogleraar 
aan de KU Leuven, waar hij doceerde 
en onderzoek deed naar o.m. anders-
denkendheid, ketterij en orthodoxie in 
middeleeuws Europa.
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 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
U rijdt in een comfortabele 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 rijdt u naar Bayeux, 
waar u een avondmaal krijgt.

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 bezoekt u het 
Monument voor de Fransen die in het Commando 
Kie�er landden op Sword. U gaat verder langs de 
stranden Sword, Juno en Gold en bezoekt 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 (21.000 doden) in La Cambe en neemt 
een kijkje op de Pointe-du-Hoc. In de namiddag 
gaat u 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 keert u terug naar 
België via Arras en Doornik, met een stop in Ab-
beville. Daar bezoekt u 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
 +  De 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 een kwaliteitsvol 
hotel 

 +  4 middagmalen 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 is een voormalig hoger 
officier van het Belgische leger, em. 
gewoon hoogleraar van de Koninklij-
ke Militaire School en buitengewoon 
hoogleraar van de KU Leuven. Hij pu-
bliceerde meerdere boeken en arti-
kels 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 al reizen naar o.a. Normandië 
begeleid.
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 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
U rijdt in een comfortabele autocar naar Rijsel, waar 
u de tgv neemt naar Tours. U gaat dadelijk naar het 
wijndorp Montlouis langs de Loire, waar u de wijnen 
van Domaine La Taille Aux Loups kunt proeven. U 
verkent de historische binnenstad van Tours met een 
rondleiding in het wijnmuseum. In de vooravond 
gee� 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 gaat u naar Amboise 
voor een bezoek aan het beroemde kasteel, dat hoog 
boven de stad uittorent. Na het middagmaal in een 
plaatselijk restaurant, verkent u 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 avondmaal.

DAG 3: Chinon - Bourgeuil - Villandry - Tours 
O-M-A
Vandaag verkent u de regio rond de historische 
stad Chinon. U bezoekt het Domein van Bernard 
en Matthieu Baudry, waar u kennismaakt met de 
cabernet francdruif. Na het middagmaal gaat u 
naar Bourgeuil voor een degustatie bij Château 
de la Chevalerie. Aansluitend wandelt u door de 
indrukwekkende tuinen van Château de Villandry. 
U krijgt een 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 Blanche 
geniet u van een middagmaal in aanwezigheid van 
een wijnbouwer. Daarna bezoekt u de abdij van 
Fontevraud met de graven van Anne d’Anjou en 
Richard Leeuwenhart en reist u 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. U geniet van een middagmaal bij 
wijnbouwer Damien Laureau. In de namiddag 
proe� u de gouden wijnen van Coteaux du Layon 
bij het Belgische Domaine de Juchepie. Daarna 
rijdt u 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 gaat u naar Rijsel en in een comfortabele 
autocar rijdt u terug naar Brussel.

De wijndomeinen en restaurants in het programma zijn 

gekozen door reisbegeleider Maître Sommelier Gido Van 

Imschoot, die u het beste zal 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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde, vaak exclusieve bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met 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)

 +  Treinreis met tgv in 2de klasse 
Rijsel - 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 treinreis 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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 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
In een comfortabele autocar rijdt u naar Beaune. 
Onderweg stopt u in Chablis, een van de bekendste 
wijndorpen in Europa, voor een eerste kennis-
making met de Bourgondische wijnen. ’s Avonds 
maken de reisbegeleiders 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 middagmaal bij Domaine Trapet. 
U verkent de streek van Côtes de Nuits en stopt 
bij Domaine Maume van wijnbouwer Pascal Mar-
chand. ’s Avonds geniet u van een avondmaal 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 gaat u naar een château in 

Pouilly-Fuissé. Daarna rijdt u 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 
wijngaard ter wereld. Daarna bent u te gast op de 
grand-cruwijngaard Clos de Vougeot met François 
Chaveriat van Domaine Chantal Lescure, gevolgd 
door een degustatie en middagmaal. Tot slot keert 
u terug naar Brussel.

BOURGOGNE  is een streek waar cultuur, natuur 

en gastronomie moeiteloos in elkaar overlopen. Het is er 

heerlijk toeven met zo’n 1.200 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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde, vaak exclusieve bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Gido Van Im-
schoot en Ronny Debaere

 +  Het boek Ontdek Bourgogne! van 
Gido Van Imschoot en Ronny De-
baere (1 per kamer)

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
een comfortabel viersterrenhotel 
in Beaune

 +  5 middagmalen en 4 avondma-
len 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. 
Recent verscheen van Gido en Ronny 
het boek Ontdek Bourgogne!, inbegre-
pen 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. 

 Boek: Gido Van Imschoot en Ronny Debaere, 
Ontdek Bourgogne!
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 µ  De Secret Wartime Tunnels in Dover
 µ  Churchill Museum en Cabinet War Rooms
 µ  Imperial War Museum
 µ  Blenheim Palace, het indrukwekkende paleis 
waar Churchill werd geboren

DAG 1: Brussel - Cassel - Duinkerke - Dover A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Cas-
sel, waar u een uitzicht hee� over de vlakte waar 
de verdedigingslinie lag. Daarna bezoekt u in 
Duinkerke de tentoonstelling over de slag om 
Duinkerke en Operatie Dynamo. U gaat naar de 
pier en het staketsel, waar zo’n 1.000 boten en 
bootjes vertrokken naar Dover en in enkele dagen 
onder vijandig vuur meer dan 300.000 militairen 
evacueerden. Na de overzet van Duinkerke naar 
Dover bezoekt u Dover Castle, het geheime on-
dergrondse hoofdkwartier waar admiraal Bertram 
Ramsay de operatie leidde.

DAG 2: Blenheim - Londen O
U bezoekt Blenheim. Dat is het indrukwekkende 
barokpaleis dat Sir John Churchill, de hertog van 
Marlborough, cadeau kreeg voor zijn overwin-
ning bij Blindheim in Beieren op de troepen van 
Lodewijk XIV. Daar werd in 1874 zijn rechtstreekse 
afstammeling, Winston Churchill, geboren. Het 
kasteel met park is nog altijd eigendom van de 
hertog van Marlborough. Daarna reist u door 
naar Londen, waar u ontdekt hoe de oorlog geleid 
werd vanuit de Cabinet War Rooms. U bezoekt het 
Churchill Museum.

DAG 3: Londen - Dover - Brussel O
Vandaag staat het Imperial War Museum op het 
programma, dat is het grootste oorlogsmuseum ter 
wereld. Na het vrije middagmaal rijdt u terug naar 
Dover voor de overzet naar Duinkerke. Aansluitend 
terugkeer naar Brussel.

OPE R ATI E DY N A MO
Toen de Duitse troepen 10 dagen na het begin van de Blitz-

krieg op 20 mei 1940 Abbeville bereikten, was het duidelijk 

dat het British Expeditionary Force, een belangrijk deel van de 

Franse troepen en het Belgische leger omsingeld waren. Op 

26 mei gaf Churchill dan ook het signaal om zijn troepen te 

evacueren vanuit Duinkerke, Nieuwpoort, De Panne, Zuydcote 

… Hij hoopte via deze Operatie Dynamo binnen de 48 uur 

45.000 manschappen te redden. Tegen 4 juni waren het 

er zelfs meer dan 300.000.

Met Luc De Vos naar

DUINKERKE, DOVER, 
BLENHEIM & LONDEN

VA N  B L I T Z K R I E G  TOT  D E  S L A G  O M  E N G E L A N D.  H E T  B E S L I SS E N D E  J A A R  1 9 4 0

R E ISDATA
 è  22 september 2017
 ç  24 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 825 
toeslag 1-persoonskamer: € 170 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Luc De Vos

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle hotels in Dover en 
hartje Londen 

 +  1 avondmaal

 +  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.

LUC DE VOS was hoger officier van 
het Belgische leger, is em. gewoon 
hoogleraar aan de Koninklijke Militaire 
School en buitengewoon hoogleraar 
aan de KU Leuven. Hij publiceerde 41 
historische boeken en lag aan de ba-
sis van verschillende musea zoals de 
Dodengang en de IJzertoren. Hij was 
betrokken bij de tentoonstelling 14-18, 
dit is onze geschiedenis.
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 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 gaat u naar Londen. Daar bezoekt 
u de permanente tentoonstelling in de befaamde 
British Library. Daarna reist u comfortabel en snel 
met de trein naar York.

DAG 2: York O-M-A
York is het pronkstuk van de middeleeuwse domste-
den, met zijn charmante middeleeuwse straten met 
vakwerkhuisjes en de 2.000 jaar oude stadswallen. 
U wandelt door de stad met o.a. een bezoek aan het 
Yorkshire Museum en aan de schitterende kathe-
draal York Minster, waar u (als het mogelijk is) de 
typisch Engelse evensong bijwoont. Reisbegeleider 
Guido Latré gee� een lezing ter voorbereiding op 
de bezoeken van de dag erna.

DAG 3: Whitby Abbey - Durham - York O-A
Via North York Moors National Park gaat u naar 
Whitby.U bezoekt Whitby Abbey en wandelt in het 
havenstadje waar Bram Stoker zijn Dracula voet aan 
land liet zetten en van waaruit ontdekkingsreiziger 
James Cook de wereld in trok. Na een bezoek aan 

de oude universiteitsstad Durham maakt u een 
stadswandeling en bezichtigt u de prachtige kathe-
draal, een van de meest harmonieuze nog bewaarde 
romaanse kathedralen. Sinds 1986 prijkt het gebouw 
dan ook op de lijst van Unesco-werelderfgoed. Tot 
slot is er nog een lezing door Guido Latré.

DAG 4: Castle Howard - Rievaulx Abbey - 
York O-A
Castle Howard is 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. Daarna gaat 
u verder naar de ruïne van de cisterciënzerabdij 
van Rievaulx.

DAG 5: York - Londen - Brussel O
U hee� een vrije voormiddag in York. Daarna gaat 
u met de trein van York naar Londen en neemt 
aansluitend de 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Guido Latré

 + Lokale gidsen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  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 Brussel-Zuid - London h/t

 +  Treinreis met Virgin East Trains 
in 2de klasse London Kings Cross 
- 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.

GUIDO LATRÉ doceerde Engelse 
letterkunde aan de KU Leuven en is 
hoogleraar aan de UCL. Zijn onderzoek 
richt zich op de Engelse literatuur en 
cultuur van de late middeleeuwen en 
de renaissance. Hij was betrokken bij 
verschillende bekroonde documen-
taires.

 Cursus: Sonnetten en motetten. Cultuur ten tijde 
van Shakespeare, door Guido Latré. Brugge, di. 14, 
21, 28 maart van 14 tot 16.30 uur.
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 µ  Prachtige landschappen en romantische kas-
teel- en abdijruïnes
 µ  Middeleeuwse stadjes en kathedralen
 µ  Reisbegeleiding en duiding door Mark Eyskens 
en Karel Peeters

DAG 1: Brussel - Bristol - Crickhowell M-A
Vlucht naar Bristol. U bezoekt Chepstow Castle, 
een van de oudste Normandische kastelen in na-
tuursteen van het land. Door de prachtige Wyevallei 
gaat u naar de monastieke ruïnes van de cisterci-
enzerabdij Tintern Abbey. 

DAG 2: Tretower - Hereford - Crickhowell O-M-A
U bezoekt Tretower Court & Castle. Het ‘boeken-
stadje’ Hay-on-Wye dat op de landsgrens met Enge-
land ligt, lag vroeger op een drukke smokkelroute. 
Dan staat er een niet te missen bezoek aan de ka-
thedraal van Hereford op het programma, met zijn 
13de-eeuwse Mappa Mundi en een ‘Chained Library’. 
Via Kilpeck Church gaat u terug naar Crickhowell.

DAG 3: Caerleon - Caerphilly - Cardi� O-M-A
U verkent Caerleon met de resten van de Romeinse 
garnizoensstad Isca. Dan gaat u naar Caerphilly, 
het grootste kasteel van Wales en door zijn aparte 
ligging een mooi voorbeeld van middeleeuwse 
verdedigingsarchitectuur. Daarna reist u verder 
naar Cardi�, waar u wandelt door de bruisende 
hoofdstad van Wales.

DAG 4: Dy�ryn House - Neath - Llanelli O-M-A
U verkent Dy�ryn Gardens, een van de mooiste 
tuinen van Wales met niet minder dan 30 verschil-
lende thema’s, zoals een Pompejaanse theatertuin. 
Via Neath gaat u naar Llanelli, de bakermat van 
het Welsh.

DAG 5: St. David’s - Pembrokeshire National 
Park - Llanelli O-M-A
U verkent St. David’s, het kleinste stadje van het 
VK, dat is opgedragen aan de patroonheilige van 
Wales. De wandeling door de ruïnes van het bis-
schoppelijk paleis en een bezoek aan de kathedraal 
geven u een goed beeld van het belang van deze 
kathedraalstad tijdens de middeleeuwen. Via Pem-
brokeshire National Park gaat u terug naar Llanelli.

DAG 6: Carmarthenshire - Powis Castle - Llan-
dudno O-M-A
Langs adembenemende landschappen rijdt u van 
Carmarthenshire naar het noorden van Wales. U 
bezoekt Powis Castle. Dat is een van de mooiste 
woonverblijven van het land, dat werd gebouwd 
rond een 13de-eeuws fort, en een paradijs voor 
tuinlie�ebbers. Naar het luxueuze Bodysgallen 
Hall, uw uitvalsbasis de komende nachten.

DAG 7: Caernarfon - Portmeirion - Llandudno 
O-M-A
Caernarfon Castle maakt deel uit van de ijzeren 
ring van kastelen die Edward I liet bouwen ter 
verdediging van de noordelijke kustlijn van Wales. 
De forten hadden niet enkel militaire doeleinden. 
Zo was Caernarfon bijvoorbeeld ook het koninklijk 
paleis en de geboorteplaats van de eerste ‘Engelse’ 
Prince of Wales. Het zuiders uitziende Portmeirion 
is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby 
van architect Clough Williams-Ellis. 

DAG 8: Conwy - Manchester - Brussel O-M
U wandelt in Conwy en bezoekt Conwy Castle. Na 
het middagmaal gaat u naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel.

Met Mark Eyskens & Karel Peeters naar

WALES
H E T  O N B E K E N D E  K E LT I S C H E  L A N D

R E ISDATA
 è  5 september 2017
 ç  12 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.895
toeslag 1-persoonskamer: € 420
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Mark Eyskens en 
Karel Peeters

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
avondmaal (halfpension) in zeer 
goede tot uitstekende hotels

 +  8 middagmalen in lokale restau-
rants en pubs

 +  Vluchten Brussel-Bristol en 
Manchester-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.

MARK EYSKENS doceerde economie 
aan de KU Leuven. Hij was lid van 13 op-
eenvolgende 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.
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 µ  Rock of Cashel
 µ  Dublin en Wicklow Mountains
 µ  De maanlandschappen in Burren en natuur-
fenomeen �e Cli�s of Moher
 µ  De Araneilanden

DAG 1: Brussel - Dublin - Galway M-A
Rechtstreekse vlucht naar Dublin. Onderweg naar 
Galway stopt u in Clonmacnoise, bekend van de 
abdij en de vele kerkruïnes.

DAG 2: Aran eilanden - Galway O-A
In de baai van Galway liggen de Araneilanden. Met 
de ferry gaat u naar Inishmore, het grootste eiland, 
dat u uitgebreid bezoekt. U bewondert er o.a. het 
spectaculair gelegen Dun Aenghusfort. 

DAG 3: Connemara - Kylemore Abbey - Gal-
way O-A
U maakt een dagexcursie naar Connemara, een 
ruige en desolate streek. U rijdt door het veelbe-
zongen landschap met de kleine meertjes, pittoreske 
dorpjes en weilanden vol schapen. Daarna bezoekt 
u Kylemore Abbey, de laatste benedictijnerabdij 
in Ierland. 

DAG 4: �e Burren - Cli�s of Moher - Limerick 
O-A
Vandaag rijdt u door het maanlandschap van de 
Burren en bezoekt u een van de hoogtepunten van 
deze reis: de majestueuze Cli�s of Moher. Daarna 
gaat u naar Bunratty Castle, de meest typische mid-
deleeuwse burcht in Ierland.

DAG 5: Ring of Kerry - Glenngarrif O-A
U verkent een stukje van de befaamde Ring of Kerry. 
U geniet van adembenemende vergezichten over 

de bergen, de kust en de machtige oceaan. En u 
bezoekt Muckross House.

DAG 6: Kinsale - Rock of Cashel - Kilkenny O-A
Vanop Charles Fort geniet u van een prachtig uit-
zicht over de historische haven Kinsale. Daarna 
bezoekt u Rock of Cashel, een van de meest merk-
waardige plaatsen van Ierland.

DAG 7: �e Wicklow Mountains - Dublin O-A
Door de Wicklow Mountains, ook wel de ‘tuin van 
Ierland’ genoemd, rijdt u naar Dublin. Onderweg 
komt u langs het wondermooie Glendalough, dat 
in een diepe vallei ligt in het hart van een wilde, 
bergachtige streek met 2 meren en kerkruïnes van 
meer dan 1.200 jaar oud. U bezoekt de abdijsite van 
Glendalough en Powerscourt Estate.

DAG 8:Brú na Boínne - Dublin O-A
Ten noorden van Dublin bezoekt u de archeologi-
sche site van Brú na Boínne, de Keltische gra�euvel 
van Knowth. Daarna rijdt u terug naar Dublin voor 
een kennismaking met de stad. 

DAG 9: Dublin O-A
De geschiedenis van Dublin is doordrongen van 
glorie en tragedie, maar de mooie straten, knusse 
pleintjes en gezellige pubs en restaurants onthul-
len een warme intimiteit. Tijdens een wandeling 
door de stad ziet u o.a. de St.-Patrickskathedraal, 
het National Museum of Archaeology en de Ches-
ter Beattybibliotheek.

DAG 10: Dublin - Brussel O
U bezoekt het Trinity College met het Book of 
Kells. Daarna hee� u vrije tijd tot de transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

Met Bart Van Thielen naar

IERLAND
C É A D  M I L E  FA I LT E  O F  ‘ D U I Z E N D M A A L  W E L K O M ’

R E ISDATA
 è  24 juli 2017
 ç  2 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.685
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 795 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Bart Van Thielen

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen op basis van 
halfpension in kwaliteitsvolle 
drie- en viersterrenhotels

 +  1 middagmaal

 +  Vluchten Brussel-Dublin h/t met 
Air Lingus, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar. In Du-
blin gebeuren de verplaatsinen 
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.

BART VAN THIELEN is romanist en 
oud-directeur van het Centrum voor 
Levende Talen (CLT) in Leuven. Naast 
zijn belangstelling voor o.m. de Occi-
taanse cultuur en de geschiedenis van 
de pelgrims- en kruistochten, heeft hij 
al sinds zijn studententijd een nauwe 
band met Ierland en het Irish College 
in Leuven.
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 µ  Uitgebreid stadsbezoek aan Dresden met 
o.m. de Frauenkirche, het Residenzschloss en 
de Gemäldegalerie
 µ  De porseleinstad Meissen en de zilverstad 
Freiberg
 µ  Prachtige panorama’s langs de Elbe en over 
de landschappen van de Sächsische Schweiz
 µ  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door journalist en Duitslandkenner Rik Tyrions

DAG 1: Brussel - Berlijn - Dresden A
Vlucht naar Berlijn en transfer naar Dresden waar 
u in de vroege namiddag aankomt. Verkenning met 
stadsgids van de hoofdstad van Saksen met o.m. 
aandacht voor de heropgebouwde Frauenkirche. 

DAG 2: Dresden O-M
Uitgebreide wandeling door het historisch centrum 
en langs de Elbe o.l.v. van een lokale stadsgids. Na 
het middagmaal bezoekt u het recent gerenoveerde 
Residenzschloss, het voormalig stadspaleis van de 
koningen van Saksen, voor o.m. de collecties van 
het Historisches en het Neues Grünes Gewölbe.

DAG 3: Meissen - Dresden O-M
Naar de porseleinstad Meissen, waar u een rond-
leiding krijgt in de Porzellan-Manufaktur. U geniet 
er van een exclusief middagmaal volgens de tafel-
cultuur van weleer, op Meissen porseleinservies. 
Daarna maakt u een wandeling met een lokale 
gids door het historisch centrum en bezoekt u het 
prachtige barokke Schloss Moritzburg, ooit jachtslot 
van de Saksische koningen.

DAG 4: Sächsische Schweiz - Dresden O-M
Vandaag verkent u een stukje romantisch Saksen. 
U rijdt naar Pirna, de ‘Poort naar de Sächsische 
Schweiz’ en bezoekt er de pittoreske binnenstad 
en de gotische Mariakerk. Verder naar de grillige 
rotsformaties van de Bastei en de indrukwekkende 
vesting Königstein. U geniet er van een prachtig 
panorama op de Elbevallei. 

DAG 5: Freiberg - Dresden O-A
Uitstap naar de zilverstad Freiberg ten zuiden van 
Dresden. Dit middeleeuwse stadje is Unesco-we-
relderfgoed en hee� o.m. een prachtige laatgotische 
dom. De minerale rijkdom van de ondergrond 
wordt u duidelijk in de interessante en moderne 
tentoonstelling Terra Mineralia. Daarna keert u 
terug naar Dresden voor het avondmaal in een 
uitstekend restaurant. 

DAG 6: Dresden - Berlijn - Brussel O
U bewondert de prachtige schilderijencollectie 
van de Gemäldegalerie in de Zwinger en geniet 
van wat vrije tijd tot de transfer naar Berlijn en de 
terugvlucht naar Brussel.

Met Rik Tyrions naar

DRESDEN & SAKSEN
HET ‘FLORENCE A AN DE ELBE’ EN DE VERSCHEIDENHEID VAN DEELSTA AT SAKSEN

R E ISDATA
 è  3 september 2017
 ç  8 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.420
toeslag 1-persoonskamer: € 145 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Rik Tyrions 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal in het uitstekende 
hotel Maritim Dresden****

 +  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

 +  Transfers (o.m. Berlijn-Dresden 
h/t) en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar. In Dres-
den gebeuren alle 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.

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. Bonheiden, di. 14 en 
28 maart van 19.30 tot 22 uur.
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 µ  Bezoek aan de Luthersteden Eisenach, Eisle-
ben, Wi�enberg en Magdeburg
 µ  Inclusief de 3 grote nationale tentoonstel-
lingen tijdens dit reformatiejubileum
 µ  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door reformatiekenner Frans Van den Brande

DAG 1: Brussel - Eisenach A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Eisenach. 
Daar bezoekt u het Lutherhaus, waar Maarten Lu-
ther verbleven zou hebben tijdens zijn schooltijd. 
De stad is ook de geboorteplaats 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 ont-
breken. Hier ontdekt u ook dadelijk een van de 
grote nationale tentoonstellingen van dit refor-
matiejubileum: Luther und die Deutschen. Luthers 
bijbelvertaling zorgde namelijk niet alleen voor een 
uniformere Duitse taal maar ook voor een groter 
nationaliteitsgevoel. U rijdt verder naar Eisleben, 
waar Luthers leven begon en eindigde, met zijn 
geboorte- en ster�uis als getuigen. Tot slot gaat u 
naar Halle an der Saale. 

DAG 3: Halle - Wi�enberg - Halle O-A
Vandaag brengt u de hele dag in Wittenberg door, de 
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 �omaskirche, de dom en de 
Grüne Zitadelle (Hundertwassers stadsproject voor 
Magdeburg) komen aan bod, net als het voormalige 
norbertijnerklooster. 

DAG 5: Magdeburg - Berlijn O-A
U rijdt 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Frans Van den 
Brande

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
telkens 1 avondmaal (in Halle 2) 
in de kwaliteitsvolle viersterren-
hotels Steigenberger Thüringer 
Hof in Eisenach, Dorint Charlot-
tenhof 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.

 Cursus: Maarten Luther. Grondlegger van het pro-
testantisme, door Dick Wursten. Puurs, ma. 6, 13, 20 
maart van 14 tot 16 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 �lmexpert 
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 �lms en televisieseries.

DAG 2: Kopenhagen O
Na het ontbijt maakt u een stadswandeling door 
Kopenhagen met aandacht voor de vele originele 
locaties die te zien zijn in bekende series zoals Borgen 
en �e 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 �lmlandschap en de �lmgeschiedenis.

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 �lms blij� 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 �e 
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 a�everin-
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 �e 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 �lmgeschiedenis 
en - uiteraard - Ingmar Bergman, het icoon van de 
Zweedse �lm. 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken, unieke 
ontmoetingen en opnamebe-
zoeken (o.v.)

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Steven De Foer

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel in goede 
viersterrenhotels in Kopenhagen 
en Stockholm

 +  2 avondmalen in lokale restau-
rants

 +  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 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.

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 verscheen 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 de brochure waren de op-

nameschema’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  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 
�e 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 gra�erk 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 hee� 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 Aarhus 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 het middagmaal be-
zoekt 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 hee� ook nog even de tijd voor 
een ko�epauze 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 middagmalen en 2 avondmalen 
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.
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 µ  Het rijke en gevarieerde Baltische culturele 
erfgoed
 µ  De Unesco-werelderfgoedsteden Vilnius en 
Tallinn
 µ  Art nouveau in het bevallige Riga
 µ  Het ‘kleine Versailles’ in Rundale en de wa-
terburcht van Trakai

DAG 1: Brussel - Vilnius A
Vlucht naar Vilnius en verkenning van de hoofdstad 
van Litouwen. 

DAG 2: Vilnius O-A
Vilnius is bekend voor haar indrukwekkende ge-
bouwen en prachtige kerken. U bezoekt de Petrus-
en-Pauluskerk en wandelt door de historische bin-
nenstad langs de kathedraal, de Gediminastoren, de 
universiteit en de ‘Poort van de Dageraad’. 

DAG 3: Vilnius - Kaunas O-A
In Trakai, de middeleeuwse hoofdstad van Litou-
wen, bezoekt u de befaamde waterburcht. U gaat 
verder naar Kaunas, met de gezellige oude stad 
als getuige van een rijk verleden als hanzestad. 
U bezoekt het Pažaislisklooster en het Nationale 
Kunstmuseum Čiurlionis. 

DAG 4: Kaunas - Riga O-M-A
Van Kaunas gaat u naar de Kruisenheuvel in Šiauliai, 
een van de heiligste plaatsen van katholiek Litou-
wen. Net over de grens met Letland bezoekt u het 
Rundālepaleis, het vroegere zomerverblijf van de 
hertog van Courland. Het gebouw werd in de 18de 
eeuw ontworpen door Rastrelli, de befaamde ar-
chitect van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. 

DAG 5: Riga O-A
In Riga, de Letse hoofdstad, bewondert u o.a. het 
kasteel, de dom, de St.-Petruskerk, de Zweedse 
poort en ‘De Drie Broeders’, de 3 oudste huizen 
van de stad. In de namiddag komt het moderne 
en kosmopolitische Riga aan bod.

DAG 6: Riga - Tartu O-M-A
Naar Sigulda voor een bezoek aan het kasteel van 
Turaida, heropgebouwd volgens de oorspronkelijke 
gotische baksteenbouw. Net over de grens bezoekt 
u Tartu, de 2de stad van Estland. U maakt er een 
stadswandeling door het historisch centrum.

DAG 7: Tartu - Tallinn O-A
Tartu wordt vaak beschouwd als de Estse culturele 
en intellectuele hoofdstad. U bezoekt er de gerenom-
meerde universiteit met haar oude observatorium 
dat Unesco-werelderfgoed is. Daarna gaat u naar de 
ruïne van de domkerk in baksteengotiek. In Tallinn, 
de hoofdstad van Estland, wacht u een betoverende 
mix van middeleeuwse rust en modern stadsleven. 

DAG 8: Tallinn O-A
In de benedenstad vindt u o.a. het stadhuis en de 
Puhavaimukerk. U bezoekt het mooie Kadriorg-
paleis, gebouwd in opdracht van tsaar Peter de 
Grote. Daarna naar het KUMU kunstmuseum en 
de ruïnes van het Piritaklooster.

DAG 9: Tallinn - Brussel O-M
U geniet van een laatste dag in Tallinn met de Ni-
gulistekerk met de 15de-eeuwse Danse Macabre 
van Bernt Notke en de bovenstad. Denk aan het 
kasteel Toompea en de donjon Pikk Hermann, de 
orthodoxe Alexander Nevskykathedraal en de oude 
kanontoren ‘Kiek in de Kök’. Terugvlucht.

Met Bea Honoré naar

DE BALTISCHE LANDEN 
O N V E R M O E D E  C U LT U R E L E  R I J K D O M  E N  V E R S C H E I D E N H E I D

R E ISDATA
 è  12 juli 2017
 ç  20 juli 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 1.955
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Bea Honoré

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  3 middagmalen en 8 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

 +  Vluchten Brussel-Vilnius met 
Brussels Airlines en Tallinn-
Brussel 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.

BEA HONORÉ doceert aan de Ka-
tholieke Hogeschool Vives - Campus 
Kortrijk en verdiept zich al meer dan 
20 jaar in de Baltische landen. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat 
ze gastcolleges heeft gegeven in de 
Letse hoofdstad Riga en al verschillende 
reizen heeft begeleid voor Davidsfonds 
Cultuurreizen.
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 µ Bezoek aan Oslo, de groene Noorse hoofdstad
 µ Bergen, geboortestad van Edvard Grieg
 µ Boo�ocht langs de prachtige Noorse Sogne-
�ord: 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
U rijdt naar Holmenkollen, waar u zich kunt ver-
gapen aan de skischans, de houten Stavkirke en 
natuurlijk het panorama. Daarna gaat u naar het 
vooraanstaande Nationaal �eater. Tegenover de 
hoofdingang staan de beelden van (toneel)schrijver 
en dichters Henrik Ibsen en Bjørbstjerne Bjørn-
son. U bewondert het moderne operahuis, dat 
is afgewerkt met marmer en witte graniet. In de 
namiddag bezoekt u het Vigelandpark, een gran-
dioos openluchtmuseum met zo’n 200 sculpturen. 
’s Avonds maakt u een cruise op de Oslo�ord met 
avondmaal aan boord.

DAG 3: Oslo - Bergen O-A
Binnenlandse vlucht naar Bergen, de 2de grootste 
stad van Noorwegen en geboortestad van com-
ponist Edvard Grieg. U bezoekt zijn geboortehuis 
Troldhaugen, schitterend gelegen aan zee. Het 
Floibanetreintje brengt u naar een panoramische 
uitkijkpost.

DAG 4: Sogne�ord O-A
In de voormiddag vaart u langs schilderachtige 
dorpjes van Bergen tot Flåm. De Sogne�ord, de 
langste en diepste �ord van Noorwegen, strekt zich 
meer dan 200 km landinwaarts uit aan de voet van 
het Jotunheimengebergte. Tijdens een boottocht op 
deze �ord krijgt u de kans om ‘de koning van de 
�orden’ van dichtbij te bewonderen. De natuur is 
hier werkelijk overweldigend, ruw en uniek. U keert 
terug 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Cruise op de Oslofjord en de 
Sognefjord

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Marc Van Craen 

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs 

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels 
in Oslo en Bergen

 +  1 middagmaal 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
Na de vlucht naar Krakau via Warschau wandelt 
u door de voormalige joodse wijk Kazimierz met 
zijn synagoges en het joodse kerkhof. U rijdt 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. U bezoekt het 
kasteel en de kathedraal.

DAG 3: Krakau - Auschwitz - Krakau O-A 
U bezoekt Oswiecim, berucht als Auschwitz, met 
een rondleiding langs o.a. het uitstapplatform, de 
ruïnes van de gaskamers en de crematoria. Daarna 
pikt u de draad weer op in Krakau, met vrije tijd.

DAG 4: Sandomierz - Lublin O-M-A
U vertrekt vroeg naar de universiteitsstad Lublin. 
Onderweg brengt u een kort bezoek aan Sandomierz 
of ‘Klein Rome’. 

DAG 5: Lublin - Warschau O-A
U wandelt door de charmante binnenstad van 
Lublin. U bezoekt het kasteel en de kapel van de 
Heilige Drievuldigheid. In de late namiddag gaat 
u naar Warschau.

DAG 6: Warschau O-A
U maakt kennis met Warschau tijdens een stads-
rondrit. U bezoekt 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
U maakt een wandeling in de oude en nieuwe stad. 
Via de Koninklijke Weg gaat u naar het Koninklijk 
Paleis. U bezoekt het Lazienkipark en het Paleis 
op het Water.

DAG 8: Gniezno - Poznan O-M-A
U bezichtigt enkele historische gebouwen binnen 
de stadswallen van Gniezno, die dateren uit de 
beginjaren van de Poolse staat. Dan gaat u naar 
Poznan, waar u een avondwandeling maakt. 

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. 
Op weg naar Gdansk kunt u even de benen strek-
ken in Torun, de geboorteplaats van Copernicus.

DAG 10: Gdansk O-A
U rijdt naar Westerplatte, waar de 1ste slag van 
WO II plaatsvond. U verkent Gdansk, met o.a. een 
bezoek aan het Artushof, het Uphaggenhuis, het 
stadhuis en de Mariakerk.

DAG 11: Malbork - Gdansk O-A
 U verkent Gdansk verder. In de namiddag bezoekt 
u het 14de-eeuwse kasteel van de Teutoonse Rid-
derorde 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hans Hauben 

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle drie- en vierster-
renhotels

 +  Avondmaal van dag 1 t.e.m. dag 
11 in hotel of lokaal restaurant

 +  4 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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200 km

KROATIË

München

DUITSLAND

Linz Wenen

Bratislava

Boedapest

Novi Sad

Belgrado

Rousse

Boekarest

Tulcea

Donau

Donau

Frankfurt

TSJECHIË

OOSTENRIJK

ITALIË

ZWITSERLAND

SLOVENIË

BULGARIJE

HONGARIJE

SLOWAKIJE

ROEMENIË

BOSNIË-
HERCEGOVINA

POLEN

OEKRAÏNE

SERVIË

MOLDAVIË

 µ  5 hoofdsteden: Wenen, Bratislava, Boe-
dapest, Boekarest en het intrigerende 
Belgrado
 µ  Doortocht door de IJzeren Poort
 µ  Lezingen aan boord door de reisbe-
geleider 

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 benedictij-
nerabdij van Melk, een hoogtepunt van de 
barokkunst in Oostenrijk. De kloosterbi-
bliotheek staat bekend om haar uitgebreide 
collectie handschri�en. Afvaart naar Wenen.

DAG 3: Wenen - Bratislava O-M-A
Begeleid bezoek aan Schönbrunn, het Ver-
sailles van de Habsburgers, met de immense 
paleizen en tuinen. Korte rondleiding in het 
centrum van Wenen. Afvaart naar de Slo-
vaakse 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 2 stadsde-
len die door de Donau worden gescheiden. 
Boeda, het oudste gedeelte met zijn pittoreske 
straatjes, het panorama vanaf de Gellertheu-
vel, de Mátyáskerk en het vissersbastion. En 
Pest met zijn mix van architecturale stijlen 
en moderne winkelstraten.

DAG 5: Kalocsa - Mohacs O-M-A
Bezoek aan Kalocsa. Uitstap naar de poesta 
met zijn paardenfokkerijen en paardenshows. 
Afvaart via Mohacs naar Novi Sad. Hongaarse 
avond.

DAG 6: Novi Sad - Belgrado O-M-A
Bezoek aan Sremski Karlovci en Novi Sad, 
hoofdstad van de Vojvodina, de graanschuur 
van Servië. Afvaart naar Belgrado.

DAG 7: Belgrado O-M-A
De Servische hoofdstad kent een intrige-
rende 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.

DAG 9: Rousse O-M-A
U bereikt Rousse, een van de grootste havens 
van Bulgarije en een verrassend multicultu-
reel stadje. Bezoek aan het centrum met het 
Geschiedkundig Museum en rit naar Svest-
hari voor een bezoek aan de graven van de 
�racische koningen. 

DAG 10: Giurgu - Boekarest - Fetesti 
O-M-A
Daguitstap naar Boekarest, de Roemeense 
hoofdstad, met aandacht voor de rijke ar-
chitectuur van de Romeinse tot de commu-
nistische periode. Bezoek aan de orthodoxe 
kerk van de patriarchen en het oude centrum.

DAG 11: Tulcea O-M-A
U geniet van de voorbijglijdende landschap-
pen. Na het middagmaal bezoekt u enkele 
kloosters in Dobrogea: Celic Dere en Saon.

DAG 12: Tulcea - Boekarest - Frankfurt - 
Brussel O
Ontscheping en transfer naar Boekarest voor 
de terugvlucht via Frankfurt. 

WATERSTAND DONAU
Door een te lage of te hoge waterstand moet het 

programma soms gewijzigd worden. Hotelovernach-

tingen of transfers en bezoeken in een comfortabele 

autocar zijn dan mogelijk. Uiteraard doen wij ons 

uiterste best om het oorspronkelijke programma in 

zo’n geval zoveel mogelijk te respecteren en alter-

natieven voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Met Roger Delbaere of Jacques Van Remortel 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
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R E ISDATA (DE LBA E R E)
 è  1 mei 2017 
 ç  12 mei 2017

R E ISSOM PE R PE R S. (DE LBA E R E)
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

R E ISDATA ( VA N R E MORTE L)
 è  27 augustus 2017
 ç  7 september 2017

REISSOM PER PERS. (VAN REMORTEL)
2-p.kajuit hoofddek: € 3.725
2-p.kajuit middendek: € 3.895
2-p.kajuit bovendek: € 3.975
toeslag 1-p.kajuit: € 565
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

De afreis in mei is een coproductie van Davidsfonds 
Cultuurreizen en VVL Vereniging Vlaamse Leerkrachten

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige toelichting door Roger 
Delbaere of Jacques Van Remortel 

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en boordper-
soneel

 +  Cruise in het gekozen kajuittype aan boord van de 
MS Vivaldi (mei) of de MS L’Europe (augustus) of 
gelijkwaardig

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 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 en koffie) en niet-alcoholische dranken 
aan de bar

 +  Vluchten Brussel-München en Boekarest-Brussel via Frank-
furt 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 secun-
dair 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 altijd weer.

JACQUES VAN REMORTEL bekleedde een leidinggevende 
functie in een multinationaal telecommunicatiebedrijf en 
maakte vele reizen, o.m. naar Centraal- en Oost-Europa. 
Hij heeft nog altijd veel interesse in de regio en is er een 
ervaren reisbegeleider. 
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 µ  Bratislava, een van de bekendste Donausteden
 µ  Unesco-werelderfgoedsteden Banská 
Štiavnica, Vlkolínec, Levoča en Bardejov
 µ  De Hoge Tatra en de gro�en van het Slovaakse 
Paradijs en het Ertsgebergte

DAG 1: Brussel - Wenen - Bratislava M-A
Vlucht naar Wenen en korte bustransfer naar Bra-
tislava. U wandelt door het charmante centrum en 
bezoekt het Nationaal Museum in een imposante 
burcht met spectaculair uitzicht over de stad. 

DAG 2: Bratislava - Trnava - Trenčín O-M-A
Na een rondleiding in de stad bezoekt u de Martins-
dom en de blauwe St.-Elizabeth  kerk. Dan gaat u 
naar het schilderachtige wijnstadje Svätý Jur. In 
Trnava, het ‘Slovaakse Rome’, bezoekt u de univer-
siteitskerk en de St.-Nicolaaskathedraal. Tot slot 
bezoekt u het kasteel van Trenčín, oorspronkelijk 
een anti-Turkse vesting. 

DAG 3: Bojnice - Banská Štiavnica - Banská 
Bystrica O-M-A
In Bojnice bezoekt u het romantische kasteel. Dan 
gaat u naar Banská Štiavnica, in de middeleeuwen 
een erg rijke stad dankzij haar goud- en zilvermijnen. 
U wandelt langs de mooie stadspaleizen in renais-
sancestijl, de 15de-eeuwse St.-Catharinakerk en het 
stadhuis. Ook in Banská Bystrica maakt u nog een 
stadswandeling.

DAG 4: Vlkolínec - Kežmarok - Levoča O-M-A
U rijdt naar Vlkolínec, dat Unesco-werelderfgoed is 
en bekend voor zijn traditionele houten huisjes. U 
maakt een panoramische tocht door de Hoge Tatra 
en een kabelbaanrit naar Skalnaté Pleso. Daarna 

gaat u naar Levoča, een van de meest imposante 
historische stadjes in Slovakije. De St.-Jacobskerk 
hee� een magni�eke collectie religieuze kunst met 
het hoogste gotische altaar ter wereld.

DAG 5: Dobsina - Spišský Hrad - Presov - 
Kosice O-M-A
U bezoekt de ijsgrot van Dobsina in het Slovaakse 
Paradijs. Daarna gaat u naar het indrukwekkende 
kasteelcomplex van Spišský Hrad en de ommuurde 
stad Spišská Kapitula. U bezoekt de St.-Nicolaskerk 
in Presov en reist verder naar Kosice.

DAG 6: Bardejov - Kosice O-M-A
U maakt een stadswandeling door het historisch 
centrum van Bardejov en bezoekt de St.-Elizabeth-
kathedraal. Daarna gaat u naar het openluchtmu-
seum, het mooiste in Slovakije. 

DAG 7: Domica-ijsgrot en Zadiel-canyon O-M-A
U maakt een daguitstap naar het Slovaakse Erts-
gebergte. Het Nationaal Park Slovaakse Karst is 
bekend voor zijn honderden kalksteengrotten waar-
van u de unieke ijsgrot Domica bezoekt. U wandelt 
door de spectaculaire Zadielcanyon.

DAG 8: Kosice - Wenen - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht via Wenen naar Brussel.

Met John Everaert naar

SLOVAKIJE
O N B E K E N D E  S C H AT T E N  I N  C E N T R A A L- E U R O PA

R E ISDATA
 è  10 september 2017
 ç  17 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.970
toeslag 1-persoonskamer: € 260 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door John Everaert

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle en comfortabele 
hotels 

 +  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 8

 +  Vluchten Brussel-Wenen en Kosice-
Wenen-Brussel met Austrian Air-
lines, 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.

JOHN EVERAERT is em. hoogleraar 
aan de UGent, waar hij overzeese ge-
schiedenis doceerde. Hij ontwerpt en 
begeleidt al lang cultuurreizen, geeft 
les voor Davidsfonds Academie en be-
geleidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen naar Centraal-Europa.
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 µ  Ontdekking van een gastvrij land in het hart 
van Europa
 µ  Het schi�erende meer van Ohrid met zijn 
Byzantijnse kerkjes
 µ  Skopje, een interessante mengelmoes van 
oriëntaals en westers

DAG 1: Brussel - Wenen - Skopje - Ohrid M-A
Vlucht via Wenen naar Skopje. Met het uiteenval-
len van Joegoslavië begin jaren 90 werd die stad de 
hoofdstad van de Voormalige Joegoslavische Repu-
bliek Macedonië (FYROM). U rijdt naar Ohrid en 
onderweg bezoekt u de kleurrijke moskee in Tetovo. 

DAG 2: Ohrid O-M-A
U verkent Ohrid, de voormalige hoofdstad van het 
Bulgaarse imperium. U wandelt langs het antieke 
theater, de St.-Clemenskerk, de St.-Sophiakerk en 
de fotogenieke St.-Johanneskerk. U geniet van het 
uitzicht op het 11de-eeuwse Fort Samuel. Daarna 
bezoekt u het Nationaal Museum met de wereld-
beroemde Byzantijnse iconen.

DAG 3: Ohrid O-M-A
U maakt een boottochtje op het schilderachtige 
meer dat Unesco-werelderfgoed is en bezoekt het 
orthodoxe klooster Sveti Naum met zijn mooie 
fresco's. Daarna maakt u een boottocht naar de 
bronnen van de rivier Zwarte Drim en gaat u naar de 
Bay of Bones, een museumdorp met paalwoningen. 

DAG 4: Ohrid - Bitola O-M-A
Via een prachtige route langs het meer van Prespa 
en het Nationaal Park Galicica gaat u naar Bitola. 
Die stad werd in de 19de eeuw dankzij haar ligging 
een belangrijk cultureel en commercieel centrum 

van het Ottomaanse rijk. U bezoekt er de orthodoxe 
kathedraal en het instituut en museum voor de 
herdenking van Atatürk, die in Bitola studeerde. 
Onderweg stopt u in het schilderachtige dorpje 
Kurbinovo, waar u de St.-Gregoriuskerk met de 
12de-eeuwse fresco’s bezoekt, en Heraclea Lyncentes 
met haar mooie mozaïeken. 

DAG 5: Stobi - Skopje O-M-A
U bezoekt het 12de-eeuwse klooster van de aartsen-
gel Michael in Prilep en geniet van een middagmaal 
op een wijndomein. Daarna gaat u naar de stad 
Stobi aan de Via Egnatia, die een belangrijk mili-
tair, administratief, handels- en religieus centrum 
was in het Romeinse en het Byzantijnse rijk. Dat 
ontdekt u tijdens een bezoek aan de indrukwek-
kende archeologische site.

DAG 6: Skopje O-M-A
De vele eeuwen die Skopje deel uitmaakte van het 
Ottomaanse rijk hebben hun sporen nagelaten. U 
gaat naar de Mustafa Pasha Moskee, een van de 
meest elegante islamitische gebouwen in Mace-
donië. Het Daud Pasha badhuis is tegenwoordig 
de nationale kunstgalerie. Daarna bezoekt u het 
huis van moeder �eresa, die geboren is in Skopje.

DAG 7: Gorno Nezeri - Matka - Skopje O-M-A
U bezoekt het Panteleimonklooster in Gorno Ne-
zeri, een hoogtepunt van Byzantijnse architectuur 
en sacrale schilderkunst. Daarna vaart u op het 
Matkameer naar de Vrelogrot en hee� u vrije tijd.

DAG 8: Skopje - Wenen - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel via Wenen.

Met Jacques Van Remortel naar

MACEDONIË
PA R E L  V A N  D E  B A L K A N

R E ISDATA
 è  18 september 2017
 ç  25 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.450
toeslag 1 persoonskamer: € 175 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 20 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jacques Van 
Remortel

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
comfortabele viersterrenhotels 

 +  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 8

 +  Vluchten Brussel-Skopje h/t met 
Austrian Airlines via Wenen, 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.

JACQUES VAN REMORTEL had 
een leidinggevende functie in een 
multinationaal telecommunicatiebe-
drijf en maakte vele reizen, o.m. naar 
Centraal- en Oost-Europa. Hij heeft 
nog altijd veel interesse in de regio en 
is een ervaren reisbegeleider. 
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 µ  Moskou, de metropool met vele gezichten
 µ  De historische rijkdom van Suzdal en Yaroslavl
 µ  De tsaren en hun boeiende heerschappij 
 µ  Een kijk op het Russische pla�elandsleven

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. U maakt een 
oriënterende stadsrondrit op weg naar het hotel. 

DAG 2: Moskou O-M-A
U verkent de stad uitgebreid in een comfortabele 
autocar die u o.a. naar het Novodevitsjiklooster 
brengt. U bezoekt het Kremlin, enkele van zijn 
kathedralen en de Wapenkamer, de schatkamer 
van de tsaren.

DAG 3: Sergiev Posad - Pereslavl Zalesski - 
Yaroslavl O-M-A
Naar Sergiev Posad, het Vaticaan van de Russisch-
orthodoxe kerk met zijn schitterende klooster en 
prachtige koepels. Na het middagmaal rijdt u ver-
der naar Pereslavl Zalesski voor een korte rondrit 
door het voormalige prinsdom. Langs Goritsy, 
met zijn historisch klooster, gaat u naar Yaroslavl.

DAG 4: Rostov - Bogoslov - Yaroslavl O-M-A
U maakt een uitstap naar Rostov ‘the Great’, de meer 
dan 1.000 jaar oude stad met een indrukwekkend 
complex van torens, omwallingen, kathedralen, 
kerken en paleizen. Dan gaat u naar Bogoslov aan 
het Neromeer met het klooster van St.-Jakob en de 
kerk van Johannes de Evangelist.

DAG 5: Yaroslavl - Kostroma - Suzdal O-M-A
U bezoekt Yaroslavl, een parel op de Gouden Ring. 
Geen enkele Russische stad hee� zoveel meesterlijke 
middeleeuwse muurschilderingen. Daarna rijdt u 
naar Kostroma en bezoekt u o.a. het 
St.-Ipatiusklooster, in de tijd van Boris Godunov 
het rijkste van heel Rusland. Naar Suzdal.

DAG 6: Suzdal O-M-A
De museumstad Suzdal is uniek in haar soort en 
hee� haar 15de-eeuws karakter goed behouden. 
U bezoekt o.a. het St.-Euthymusklooster, het In-
tercessieklooster en het Kremlin.

DAG 7: Vladimir - Bogoliubovo - Moskou O-M-A
U rijdt naar Vladimir met halte in Bogoliubovo met 
de in 1164 opgerichte Kerk der Tussenkomst van de 
Maagd van Nerl, een parel van de oude Russische 
bouwstijl. In Vladimir bewondert u de onvergelijk-
bare verzameling van historische monumenten zoals 
de Gouden Poort, de Kathedraal van de Ontslaping 
en St.-Dimitri. Naar Moskou.

DAG 8: Moskou O-M-A
U verkent Moskou verder, met het Rode Plein en 
het Historisch Museum. Daarna hee� u vrije tijd 
of kunt u samen met reisbegeleider Wim Coudenys 
een wandeling maken.

DAG 9: Moskou - Brussel O
U bezoekt de beroemde Tretjakovgalerij met het 
summum van de Russische kunst. Transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht.

Met Wim Coudenys naar 

MOSKOU EN  
DE GOUDEN RING 

D E  R I J K E  C U LT U U R S T E D E N  V A N  H E T  H I S TO R I S C H E  R U S L A N D

R E ISDATA
 è  8 juli 2017
 ç  16 juli 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.190
toeslag 1-persoonskamer: € 370 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Wim Coudenys 

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Nederlandstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
uitstekende (viersterren)hotels 

 +  Alle maaltijden in lokale res-
taurants en de hotels vanaf het 
avondmaal op dag 1 t.e.m. het 
ontbijt op dag 9

 +  Vlucht Brussel-Moskou h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

WIM COUDENYS is doctor in de 
geschiedenis en doceert Russische 
en Europese geschiedenis aan de KU 
Leuven. Hij publiceerde uitgebreid over 
Belgisch-Russische relaties, de Russi-
sche emigratie na 1917 en Russische 
geschiedschrijving.

 Cursus: De Russische Revo-
lutie. Een nieuwe wereld op 
de ruïnes van Rusland, door 
Emmanuel Waegemans en 
Wim Coudenys. Maaseik, vr. 
10, 17, 24 en 31 maart van 14 
tot 16 uur.
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 µ  Het schilderachtige Alba Iulia, Sibiu ven Sig-
hisoara
 µ  De kloosters in Moldavië met hun schi�erende 
fresco's
 µ  De ongerepte natuur van de Maramures

DAG 1: Brussel - Boekarest A
Vlucht naar Boekarest. U bezoekt de sfeervolle 
oude stad.

DAG 2: Boekarest - Sibiu O-M-A
U rijdt naar de zuidelijke Karpaten en bezoekt 
onderweg de citadel en de bisschoppelijke kerk 
van Curtea de Arges, en het klooster van Cozia 
iets verderop. Daarna verkent u Sibiu, een mid-
deleeuwse parel in Transsylvanië.

DAG 3: Sibiu - Cluj O-M-A
U gaat naar de regio van Cluj en bezoekt onderweg 
het openluchtmuseum Alba Iuliar en de zoutmijn 
van Turda. In Cluj verkent u al kort de stad met 
o.a. de kathedraal van St.-Michael en de orthodoxe 
kathedraal.

DAG 4: Cluj - Maramures - Sarasu O-M-A
U trekt de bergen van het Maramuresdistrict in, 
bekend om zijn volkscultuur en houtsnijkunst. 
U rijdt naar Tautii Magherus, waar u in verschil-
lende kerkjes de diversiteit van de regio ontdekt. 
In Săpânţa bezoekt u het Vrolijke Kerkhof met zijn 
mooi beschilderde houten kruisen.

DAG 5: Maramures - Tihuta O-M-A
In Barsana ziet u het houten klooster dat Unesco-
werelderfgoed is. Daarna gaat u naar de regio Mol-
davië via Bistrita. In Ieud bezoekt u de befaamde 

orthodoxe 14de-eeuwse houten kerk, de oudste 
van Roemenië, en het etnogra�sch museum van 
Bogdan Voda.

DAG 6: Tihuta - Campulung Moldovenesc O-M-A
U bezoekt enkele Moldavische beschilderde kerken 
die Unesco-werelderfgoed zijn, het klooster van 
Moldovita en dat van Sucevita. Daarna gaat u naar 
Voronet voor de kloosterkerk die beschouwd wordt 
als de ‘Sixtijnse kapel van het Oosten’.

DAG 7: Campulung Moldovenesc - Sighisoara 
O-M-A
Via het klooster van Agapia, de natuurpracht van 
de Bicazkloof en het Rode Meer rijdt u naar Sig-
hisoara. Daar krijgt u tijdens het stadsbezoek een 
beeld van de Saksische invloed in Transsylvanië.

DAG 8: Sighisoara - Poiana Brasov O-M-A
U verkent Sighisoara verder met o.a. de klokkento-
ren. ’s Namiddags gaat u naar Brasov. Dat is net als 
Sibiu een van de Siebenbürgen, de 7 Duitse vestin-
gen in Roemenië. In Brasov ziet u o.a. de tre�ende 
iconen van de Zwarte Kerk. Onderweg bezoekt u 
Bran, wereldberoemd door het kasteel van Dracula.

DAG 9: Sinaia - Boekarest O-M-A
U bezoekt Sinaia, een kuuroord dat ook wel de ‘Parel 
van de Karpaten’ genoemd wordt. Het Peleskasteel is 
de voormalige koninklijke zomerresidentie. Daarna 
bezoekt u het dorpsmuseum in Boekarest.

DAG 10: Boekarest - Brussel O
U bezoekt het megalomane paleis van Ceaucescu. 
Terugvlucht.

Met Roger Delbaere naar

ROEMENIË
TR A NSSYLVA N ISCH E STED EN, M O LDAV ISCH E KLO OSTERS EN A NTI EKE RU Ï N ES

R E ISDATA
 è  5 augustus 2017 
 ç  14 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.695
toeslag 1-persoonskamer: € 225
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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Roger Delbaere

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
comfortabele drie- en vierster-
renhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt 
op dag 10 

 +  Vluchten Brussel-Boekarest h/t 
met Tarom, 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 steeds weer.
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 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 en transfer naar de haven 
voor de inscheping.

DAG 2: Dubrovnik O-M-A
U maakt een uitgebreide wandeling in Dubrovnik, 
waar binnen de indrukwekkende middeleeuwse 
wallen een schat aan pre-romaanse, gotische, re-
naissance en barokke gebouwen is. U bezoekt o.m. 
het klooster van de franciscanen, het oude gouver-
nementspaleis en de kathedraal. In de namiddag 
wandelt u over de oude stadsmuren, waar u een 
prachtig uitzicht hee� op de stad.

DAG 3: Mljet - Korcula O-M-A
U gaat naar Mljet, een van de mooiste eilanden 
in de Adriatische zee. Een derde ervan is als nati-
onaal park erkend. Midden in het grootste meer 
ligt een eilandje met een benedictijnenklooster 
uit de 12de eeuw. U vaart 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. U bezoekt 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. Daarna bewondert u de watervallen van 
Krka, die betoverend mooi zijn. 

DAG 5: Trogir - Split O-M-A
Trogir, gebouwd op een eiland, is een klein juweeltje 
van labyrintische steegjes met trappen en gewelven. 
In Split, de levendigste stad en de grootste haven 
aan de Dalmatische kust, bezoekt u o.a. de kelders 
van het paleis van keizer Diocletianus, het peris-
tilium, de Sint-Domniuskathedraal en de tempel 
van Jupiter. 

DAG 6: Hvar - Vis O-M-A
U vaart naar het eiland Hvar, het nieuwe rendez-
vous van de jachten van de jetset. U maakt een 
mooie wandeling door het Italiaans aandoende 
stadje met haar romaanse klokkentoren. In de 
namiddag vaart u naar Vis, het meest westelijke 
Dalmatische eiland, waar u een vrije wandeling 
kunt maken. U sluit de dag af met een gala-avond 
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 
�ord met mooie baaien en pittoreske eilandjes. U 
wandelt door de historische Montenegrijnse stad 
Kotor en vaart daarna terug naar Dubrovnik.

DAG 8: Dubrovnik - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel. 

Met Mia Doornaert of Annie Cabuy 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  
(DOOR N A E RT )

 è  18 mei 2017
 ç  25 mei 2017

R E ISDATA (C A BU Y )
 è  28 september 2017
 ç  5 oktober 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Mia Doornaert 
of Annie Cabuy

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs en boordpersoneel

 +  Cruise in het gekozen kajuittype 
aan boord van de MS La Belle de 
L’Adriatique

 +  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal 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 en koffie) en niet-alcoho-
lische dranken aan de bar

 +  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 func-
tie de wereld rond. Nu schrijft ze als 
onafhankelijk buitenlandexpert een 
column voor diezelfde krant en neemt 
ze deel aan het openbaar debat over 
internationale verhoudingen.

ANNIE CABUY is geografe en was lec-
tor aan het departement Lerarenoplei-
ding van de Hogeschool West-Vlaande-
ren. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring 
in het begeleiden van groepsreizen.
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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

 µ  Castel del Monte, het 8-hoekige kasteel bo-
venop 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 Milaan. 
Dan rijdt u naar het hotel in Lecce, waar u nog een 
wandeling maakt.

DAG 2: Otranto - Gallipoli - Lecce O-A
U bezoekt de kathedraal van Otranto met de 11de-
eeuwse vloermozaïek, de grootste van Apulië. U 
bewondert ook het kleine Byzantijnse San Pietro-
kerkje. Dan gaat u naar het mooie stadje Gallipoli 
met de versterkte muren, castello en tal van andere 
trekpleisters. 

DAG 3: Lecce - Galatina - Lecce O-A
U wandelt door Lecce, de prachtige barokke stad 
vol witte kerken, met o.a. het plein voor de dom, 
het Romeinse am�theater en de schitterende Santa 
Croce. Na een wijnproeverij vlakbij Lecce sluit u de 
dag af in Galatina, waar u de kerk van Santa Maria 
d’Alessandria en haar indrukwekkende fresco’s uit 
de 14de en 15de eeuw bewondert.

DAG 4: Alberobello - Ostuni - Selva di Fasano O-A
U gaat naar Alberobello, wereldvermaard voor de 
trulli-architectuur. U komt er meer te weten over 
deze eigenaardige bouwwerken. In de namiddag 
verkent u het pittoreske witte stadje Ostuni.

DAG 5: Bari - Selva di Fasano O-A
Bari is een universiteits- en havenstad. U bezoekt 
het oude, ommuurde gedeelte en wandelt langs 
talrijke pleinen en kerken, zoals de basiliek van 
St.-Nicolaas. Ook het middeleeuwse castello staat 
op het programma. Op de terugweg komt u tot 
rust in een lokale olij�oomgaard.

DAG 6: Matera - Taranto - Selva di Fasano O-A
U gaat naar Matera, waar u de Strada panoramica 
dei Sassi bezoekt. U verkent een aantal grotkerken, 
o.a. Santa Maria di Idris en Santa Lucia alle Malve, 
met prachtige 13de-eeuwse fresco’s. Daarna bezoekt 
u de Apulisch-romaanse dom op de Piazza del 
Duomo. Na de middag verkent u de havenstad 
Taranto, oorspronkelijk een Spartaanse kolonie. 

DAG 7: Trani - Bitonto - Selva di Fasano O-A
In de voormiddag ontdekt u Trani met o.a. het 
castello en de indrukwekkende San Nicola Pelle-
grino. Daarna bezoekt u Bitonto met de schitterende 
Apulisch-romaanse kathedraal.

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 bezoekt. U stopt aan Castel del Monte, de 
uniek gelegen burcht van Federico II.

DAG 9: Bari - Milaan - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel met overstap in Milaan.

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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Anne 
Desplenter 

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  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 30 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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 µ  Uitgebreid bezoek aan Padua en Verona
 µ  Aandacht voor Vicenza en Mantua
 µ  Enkele maaltijden in lokale restaurants inclu-
sief wijnen
 µ  Ontdekking van lokale specialiteiten

DAG 1: Brussel - Venetië - Treviso - Padua M-A
Vlucht naar Venetië en transfer naar Treviso. U 
wandelt door de ommuurde middeleeuwse stad 
en krijgt onmiddellijk een indruk van de pracht 
die de streek te bieden hee�. Daarna reist u door 
naar Padua.

DAG 2: Padua O-A
U bezoekt de op 1 na oudste universiteitsstad van 
Italië uitgebreid. U wandelt langs het Piazza dei 
Signori, Palazzo del Bo en de romaans-gotische 
basiliek van Sant’Antonio, die opvalt door zijn vele 
koepels. Uiteraard bezoekt u ook de wereldbe-
roemde Scrovegnikapel, waar u de meesterlijke 
fresco’s van Giotto kunt bewonderen.

DAG 3: Stra - Colli Euganei - Padua O-M-A
Met de boot gaat u naar de 16de-eeuwse Villa Pisani, 
waar u de schitterende fresco’s van Giambattista 
Tiepolo ziet. Daarna gaat u naar de regio rond de 
Euganische heuvels, op zoek naar enkele kleinere 
pareltjes van Veneto. 

DAG 4: Vicenza - Bassano del Grappa - Ver-
ona O-A
Na het ontbijt rijdt u naar Vicenza, dat Unesco-
werelderfgoed is en waar u een beeld krijgt van 
de kunst van architect Andrea Palladio. U maakt 
een stadswandeling met een bezoek aan het in-

drukwekkende Teatro Olimpico. Na de middag 
gaat u naar Bassano del Grappa voor een bezoek 
en degustatie van de gelijknamige drank. U rijdt 
verder naar Verona.

DAG 5: Verona - Isola della Scala - Verona O-A
Een verkenning in Verona brengt u o.a. bij de San 
Zeno, het Piazza Bra en het middeleeuwse Castelvec-
chio. Na een rit door de rijstvelden komt u bij Isola 
della Scala, waar chef en risottospecialist Gabriele 
Ferron u ’s avonds een heerlijke risotto serveert.

DAG 6: Mantua - Verona O-M-A
U gaat naar Mantua, dat vlakbij in het zuiden van 
Lombardije ligt. Dankzij de familie van de Gonzaga’s 
is er in de stad een overvloed aan monumenten 
en kunstwerken uit de late middeleeuwen en de 
renaissance. Na het middagmaal in een agriturismo 
gaat u terug naar Verona voor een bezoek aan het 
Romeins theater. U sluit de dag af met een wande-
ling in de Giardini Giusti.

DAG 7: Gargagnago - Verona O-M
In Gargagnago ligt de Villa Serego Alighieri Masi, 
omgeven door prachtige wijngaarden. Dat histo-
rische landbouw- en wijnbedrijf uit de 14de eeuw 
werd gesticht door de zoon van Dante Alighieri en 
is nog altijd in het bezit van zijn nazaten. Daarna 
hee� u een vrije namiddag in Verona.

DAG 8: Sirmione - Milaan - Brussel O-M
Onderweg naar de luchthaven stopt u kort in het 
pittoreske dorpje Sirmione aan het Gardameer 
voor een bezoek en het middagmaal. Terugvlucht 
naar Brussel.

Met Jozef Schildermans & Hilde Sels naar

VENETO
C U LT U U R ,  G E S C H I E D E N I S  E N  G A S T R O N O M I E  I N  D E  S TA D S S TA AT  V E N E T I Ë

R E ISDATA
 è  15 september 2017
 ç  22 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.545 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 470  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jozef Schilder-
mans en Hilde Sels

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  5 middagmalen en 6 avondma-
len in lokale restaurants of de 
hotels

 +  Vluchten Brussel-Venetië en 
Milaan-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.

JOZEF SCHILDERMANS en HILDE 
SELS zijn allebei historicus en reizen 
sinds 2000 elk jaar naar Italië. Ze delen 
een passie voor de Italiaanse gastrono-
mie, wijn en de ontstaansgeschiedenis 
van Italië na de risorgimento. Samen 
schreven ze Lieve schat, wat vind je 
lekker? Het Koocboec van Antonius 
Magirus (1612) en de Italiaanse keuken 
uit de renaissance. Jozef is journalist 
en schreef nog verschillende andere 
boeken, Hilde is kwaliteitsdeskundige 
aan de hogeschool Thomas More. Voor 
Davidsfonds Cultuurreizen begeleidden 
ze al 2 Piëmontereizen.
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 µ  Verblijf in het sfeervolle historisch centrum 
van Siena
 µ  Bezoeken aan Pisa, Lucca en andere Toscaanse 
steden buiten Firenze
 µ  Door de glooiende heuvels van de Crete Se-
nesi en langs de wegen van de Vino Nobile
 µ  Abdijen en pi�oreske dorpen

DAG 1: Brussel - Firenze - Siena A  
Rechtstreekse vlucht naar Firenze. Vanuit uw hotel 
in Siena maakt u een verkennende wandeling naar 
het historisch centrum en de beroemde Piazza del 
Campo met bezoek aan het Palazzo Publico.

DAG 2: Siena O-A  
Vandaag staat een uitgebreid bezoek aan Siena op 
het programma, met de indrukwekkende duomo. 
In de 14de eeuw was de stad het artistieke centrum 
van Toscane, waar grote schilders als Duccio en 
Simone Martini werkten. ’s Avonds geniet u van 
een avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 3: Lucca - Pisa - Siena O-M  
U maakt een uitstap naar Lucca en Pisa in het noor-
den van Toscane. Puccini’s geboortestad verovert 
u ongetwijfeld met haar liefelijkheid: wandelen in 
Lucca is een verrukking. Daarna ontdekt u in Pisa 
het indrukwekkende Piazza dei Miracoli, de duomo 
met zijn beroemde campanile, het baptisterium en 
het Campo Santo. 

DAG 4: Monte Oliveto - Montepulciano - 
Siena O-M
U start de dag met een bezoek aan de abdij van 
Monte Oliveto, dat als een burcht in de glooiende 

heuvels van de Crete Senesi ligt. Dan gaat u naar de 
abdij van Sant’Antimo in een schilderachtige vallei. 
Na het middagmaal rijdt u naar Montepulciano, 
dat op een heuvel in de streek van de beroemde 
Vino Nobile ligt en u een prachtig panorama biedt. 

DAG 5: San Galgano - Monteriggioni - Siena O-A
In de voormiddag bezoekt u de ruïnes van de San 
Galganoabdij en de kapel van Montesiepi, die vlak-
bij op een heuvel ligt. In de namiddag verkent u 
enkele kleinere dorpjes zoals het pittoreske mid-
deleeuwse Monteriggioni.

DAG 6: Arezzo - Cortona - Siena O-M
U ontdekt het meest oostelijke deel van Toscane, 
met een bezoek aan Arezzo met het oude cen-
trum en de fresco’s van Piero della Francesca in de 
St.-Franciscuskerk. In de namiddag verkent u het 
kleinere Cortona, een Etruskische stad die hoog 
op een berghelling ligt. U hee� er een indrukwek-
kend uitzicht.

DAG 7: Volterra - San Gimignano - Siena O-A  
U rijdt naar Volterra voor het historisch centrum 
en opmerkelijk Etruskisch museum. Na het mid-
dagmaal in de stad gaat u naar San Gimignano, 
bekend om de torens, pittoreske pleinen en straatjes 
en de indrukwekkende fresco’s in de duomo. Tot 
slot geniet u van een diner met heerlijke streekpro-
ducten en Italiaanse wijnen.

DAG 8: Firenze - Brussel O  
Terugvlucht vanuit Firenze.

Met Carlos Steel naar

TOSCANE
G R OT E  E N  K L E I N E  J U W E L E N  I N  E E N  I N D R U K W E K K E N D  L A N D S C H A P

R E ISDATA
 è  2 september 2017
 ç  9 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.495
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 615 
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Carlos Steel

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt 
in het uitstekende en ideaal 
gelegen viersterrenhotel Athena 
in Siena

 +  3 middagmalen en 4 avond-
malen in het hotel of lokale 
restaurants 

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

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
per 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 meer dan 
30 jaar antieke en middeleeuwse filo-
sofie aan het Hoger Instituut voor Wijs-
begeerte van de KU Leuven en wordt 
internationaal erg gewaardeerd als spe-
cialist over de filosofie van Plato. Naast 
filosoof is hij ook italofiel en bijzonder 
vertrouwd met de cultuurgeschiedenis 
van Toscane.
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 µ  Cava, de beroemde Spaanse schuimwijn
 µ  De wijngebieden Penedès, Montsant, Priorat
 µ  Stadsbezoeken aan Barcelona en Tarragona 
met zijn Romeinse site
 µ  Degustaties en lezing door sommelier Gido 
Van Imschoot
 µ  Wijnen inbegrepen bij alle maaltijden

DAG 1: Brussel - Barcelona - Vilafranca del 
Penedès M-A
Vlucht naar Barcelona en transfer naar San Sadurni 
d’Anoia, hoofdstad van de cava. Na een degustatie en 
middagmaal op het domein van cavahuis Llopart, 
bezoekt u het domein van Agusti Torello. In het 
hotel in Vilafranca del Penedès, het centrum van 
de wijnstreek Penedès, gee� reisbegeleider Gido 
Van Imschoot een lezing met degustatie. 

DAG 2: Vilafranca del Penedès O-M-A
U bezoekt in een 13de-eeuws koninklijk paleis het 
Catalaanse wijnmuseum Vinseum. Daarna gaat u 
naar het pioniersbedrijf Miquel Torres, een van de 
modernste wijnbouwers ter wereld die meer dan 
100 onbekende inheemse druivensoorten hee�. Na 
een degustatie van enkele Penedèswijnen en een 
middagmaal gaat u naar het wijnhuis Augustus 
Forum voor een wijnproeverij met avondmaal. 

DAG 3: Montsant O-M-A
U bezoekt het Real Monasterio de Santa María de 
Poblet, dat Unesco-werelderfgoed is. Daarna hee� 
u een rondleiding en degustatie tegoed in de mo-
dernistische kelder van Espluga de Francoli. De 
opkomende wijnregio Montsant is vooral gekend 
voor haar rode wijn. U bezoekt bodega Jané Ventura 
en krijgt er een avondmaal.

DAG 4: Priorat O-M-A
Priorat staat bekend om haar unieke volle dieprode, 
bijna zwarte wijnen, hoofdzakelijk gemaakt van de 
garnacha tinta. U bezoekt het wijnhuis van Rafael 
Bordalás Garcia in Gratallops en krijgt er een mid-
dagmaal. Zijn Gueta Lupiawijn is gemaakt van een 
blend van oude en jongere wijnstokken. In de 12de 
eeuw stichtten de kartuizermonniken aan de voet 
van de berg Montsant een priorij in het prachtig 
gelegen dorpje Scala Dei. Zij plantten de druiven 
en zo ontstond het bekende wijngebied, onder de 
aanduiding van herkomst 'Priorat'. U geniet van 
een wijnproeverij in La Conreria d’Scala Dei en 
bezoekt de ruïnes van het kartuizerklooster.

DAG 5: Priorat - Tarragona O-M-A
U bezoekt het wijnhuis Joan d’Anguerira en geniet 
van een middagmaal in Falset, de wijnhoofdstad van 
Priorat. In de namiddag maakt u een archeologische 
wandeling door Tarragona met de goed bewaarde 
Romeinse stadsmuren, het am�theater, forum, 
circus en de toren van het praetorium. 

DAG 6: Barcelona - Brussel O-M
U rijdt naar Barcelona en bezoekt er de Mercado de 
la Boqueria en de Barrio Góticowijk. Avondvlucht 
naar Brussel.
 

De wijndomeinen in het programma zijn gekozen door 

Gido Van Imschoot die u het beste zal tonen van de streek. 

Het is mogelijk dat enkele wijndomeinen uit dit programma 

alsnog vervangen worden door evenwaardige alternatieven.

Met Gido Van Imschoot naar 

CATALONIË 
D E  W I J N S T R E K E N  P E N E D È S ,  M O N T S A N T  E N  P R I O R AT

R E ISDATA
 è  6 november 2017 
 ç  11 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.895 
toeslag 1-persoonskamer: € 195
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

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

melde, vaak exclusieve bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 6 in de 
hotels of lokale restaurants, 
dranken inbegrepen

 +  Vluchten Brussel-Barcelona h/t 
met Vueling, 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 verant-
woordelijke Wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en is voorzitter van de Ver-
eniging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft 
artikels over wijn en is ook de auteur 
van verschillende boeken over wijn.

114 RO N D R E I Z E N  E U RO PA

©
 S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



 µ  De rijk gevarieerde geschiedenis en cultuur 
van de ‘camino francés’
 µ  Kennismaking met Pamplona, León en Astorga
 µ  Uitgebreide bezoeken aan Burgos en Santiago 
de Compostela
 µ  Meerdere overnachtingen in paradores

DAG 1: Brussel - Bilbao - Pamplona A
Rechtstreekse vlucht naar Bilbao. Verder naar 
Pamplona, waar u deze versterkte universiteits-
stad bezoekt. 

DAG 2: Puente la Reina - Estella - Santo Do-
mingo de la Calzada O-A
Via de bijzondere begrafeniskapel van Eunate gaat 
u naar Puente la Reina. Daar begint de echte ‘ca-
mino francés’. Als u dat wilt, kunt u een eenvoudig 
stukje zelf a�eggen (ong. 6 km). Daarna bezoekt u 
kort Estella, de oude hoofdstad van het koninkrijk 
Navarra, en rijdt u door de Riojastreek naar Nájera 
voor het Monasterio de Santa Maria la Real.

DAG 3: Santo Domingo de la Calzada - Burgos O-A
U bezoekt het typische bedevaartsstadje Santo Do-
mingo de la Calzada. Via San Juan de Ortega gaat 
u naar Burgos, dat u uitgebreid bezoekt. Tot de 
voltooiing van de reconquista was het de hoofdstad 
van het christelijke Spanje. De historische betekenis 
kunt u o.a. a�eiden uit de machtige kathedraal, het 
cisterciënzerklooster van Las Huelgas en de Cartuja 
de Mira�ores.

DAG 4: Burgos en omgeving O-A
U verkent enkele culturele hoogstandjes rond 
Burgos: de indrukwekkende kloostergang van de 
benedictijnerabdij in Santo Domingo de Silos, het 
middeleeuwse Covarrubias en het Visigotische 

minikerkje in Quintanilla de las Viñas. Daarna 
gaat u terug naar Burgos voor verdere bezoeken.

DAG 5: Sahagún - San Miguel de Escalada - 
León O-A
Via Frómista gaat u naar Sahagún in het oude ko-
ninkrijk León. Alfonso XI liet er in de 11de eeuw 
een klooster bouwen dat tot een van de belangrijkste 
uit de regio uitgroeide. U bezoekt het intiemere, 
in mozarabische stijl opgetrokken Monasterio de 
San Miguel de Escalada. 

DAG 6: León - Astorga - Villafranca del Bierzo O-A
U bezoekt León met de prachtige gotische kathe-
draal, ‘la pulchra leonina’, de basiliek van San Isidoro 
en het renaissancehospitaal van San Marcos. Langs 
Virgen del Camino gaat u naar Astorga. Daar ont-
dekt u o.a. het bisschoppelijk paleis, dat ontworpen 
werd door Gaudi, met het museum van de camino. 

DAG 7: O Cebreiro - Santiago de Compostela O-M
Via O Cebreiro, Samos en Portomarin bereikt u 
Santiago de Compostela. U maakt er samen met 
reisbegeleider Chris De Paepe een verkennende 
wandeling. 

DAG 8: Santiago de Compostela O-A
In de voormiddag wordt u op sleeptouw genomen 
door een lokale gids, die u de pelgrimsstad uitge-
breid laat zien. Daarna hee� u wat vrije tijd. Als u 
dat wilt, kunt u samen met de reisbegeleider nog 
een wandeling maken.

DAG 9: Santiago de Compostela - Madrid - 
Brussel O
Terugvlucht via Madrid.

Met Chris De Paepe naar

NOORD-SPANJE 
N A A R  S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A  L A N G S  D E  ‘ C A M I N O  F R A N C É S ’

R E ISDATA
 è  25 september 2017
 ç  3 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.395  
toeslag 1-persoonskamer: € 475  
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Chris De Paepe

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel (behalve 
in Santiago) in kwaliteitsvolle 
drie- en viersterrenhotels 
waaronder de paradores van 
Santo Domingo de la Calzada en 
Villafranca del Bierzo 

 +  1 middagmaal en 2 avondmalen 
in goede lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Bilbao met 
Brussels Airlines en Santiago de 
Compostela-Brussel via Madrid 
met Iberia, 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.

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon 
hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn 
onderzoek gaat o.a. over de 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  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. Na een 
middagmaal in het hotel krijgt u uitgebreid 
de kans om de maritieme geschiedenis en 
de moderne architectuur van Gaudí in de 
stad te (her)ontdekken. Denk aan de goti-
sche kathedraal en de oude wijk errond, de 
Santa Caterina Market en de kerk van Santa 
Maria del Mar.

DAG 2: Barcelona O-M-A
U bezoekt enkele cultuurhistorische hoogte-
punten, zoals Gaudí’s Sagrada Familia en zijn 
Casa Battlo. Ook het Hospital Sant Pau komt 
aan bod. Na het middagmaal 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 
gotische Lonja en de Mercado Central. Na 
een middagmaal aan boord van het schip 
kunt u 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 hin-
terland zoals San Miguel, San Juan, Cala San 
Vicente en Santa Eulalia. Na het middagmaal 
aan boord wacht de boven- en benedenstad, 
waarvan het oudste gedeelte Unesco-wereld-
erfgoed is.

DAG 5: Alicante O-M-A
U verkent uitgebreid 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 
hee� u een prachtig uitzicht. U bezoekt het 
interactieve archeologisch museum, geniet 
van een middagmaal aan boord en vaart 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. Als 
u dat wilt, kunt u 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 blij� 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 hee�, kunt 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 Spaan-
se ontdekkingsreizigers en latere koloniale 
konvooien. U maakt een rondrit binnen de 
omwalde oude stad, wandelt door de Pópu-
lowijk en bezoekt de kathedraal. U geniet 
van een proeverij in een bodega in Jerez de 
la Frontera en van een middagmaal in een 
typisch Andalusisch restaurant. 

DAG 9: Lissabon O-M-A
Tegen de middag legt het schip aan in Lis-
sabon. U maakt een vrkennende wandeling 
door het historisch centrum: Baixa, de mid-
deleeuwse Alfamawijk met de kathedraal, het 
panoramische Castelo de São Jorge ... 

DAG 10: Lissabon - Brussel O-M
U verlaat het schip na het ontbijt. Uiteraard 
mogen het monument voor Hendrik de Zee-
vaarder, de befaamde Torre de Belém en het 
klooster van Jerónimos niet ontbreken. U 
geniet van een middagmaal in de botanische 
tuin met een panoramisch zicht. Uw laatste 
stop is het beroemde kunstmuseum met zijn 
veelzijdige privécollectie, aangelegd door de 
Armeense oliemagnaat Gulbenkian. Daarna 
wordt u naar de luchthaven gebracht voor de 
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 13 op-
eenvolgende 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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies voor, 
tijdens en na de cruise

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Mark Eyskens en 
Karel Peeters

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +   Fooien voor lokale gidsen, chauf-
feurs, bagagediensten en boordper-
soneel 

 +  Verblijf in volpension in het gekozen 
kajuittype op het luxueuze cruise-
schip Oceania Nautica***** (incl. 
huiswijn bij de maaltijden)

 +  Overnachting met ontbijt en mid-
dagmaal in het uitstekende en 
centraal gelegen hotel H1898**** in 
Barcelona

 +  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants volgens pro-
gramma

 +  Vluchten Brussel-Barcelona en Lissa-
bon-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  De rijk gevarieerde geschiedenis van Anda lusië 
met o.a. 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
Rechtstreekse vlucht naar Málaga. Na een rit door 
het historisch centrum van de stad maakt u een 
korte wandeling naar de stadscitadel Alcazaba en 
bezoekt u het nieuwe Museo Pablo Picasso. 

DAG 2: Málaga - Antequera - Granada O-A
U bezoekt Antequera met het oude stadscentrum 
en de dolmen van Menga en Viera. Dan gaat u 
naar Granada, dat u samen met uw reisbegeleider 
verkent.

DAG 3: Granada O-A
De voormiddag staat in het teken van het wereldbe-
roemde Alhambra en het Generalife. In de namid-
dag bezoekt u de kathedraal met de Capilla Real, 
de Alcaiceríawijk en het Corral del Carbón. Voor 
het avondmaal in een typisch restaurant maakt u 
een avondwandeling door de oude Moorse wijk 
Albaicín.

DAG 4: Granada - Ubeda - Baeza O-A
U rijdt naar Ubeda en bezoekt met een gids het 
historisch centrum, met o.a. de kerk van de H. 
Salvador. Dan gaat u naar Baeza en bezoekt de 
oude binnenstad en de kathedraal. U geniet van 
een avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 5: Baeza - Córdoba O-A
In Córdoba bewondert u de judería (joodse wijk 

en synagoge), het Moors-christelijke Alcázar en 
zijn tuinen, de boorden van de Guadalquivir en 
de Ajerquíawijk. U geniet van een avondmaal in 
de parador van Córdoba, waar u ook overnacht.

DAG 6: Córdoba - Carmona - Sevilla O-A
U bezoekt de wereldberoemde Mezquita en de 
archeologische resten van het lustpaleis Medina 
Al-Zahara. Dan gaat u naar Carmona, waar u kort 
deze karaktervolle historische stad bezoekt. Daarna 
rijdt u verder naar Sevilla.

DAG 7: Sevilla O-M
U maakt een panoramische rondrit en na het mid-
dagmaal verkent u te voet enkele merkwaardige 
plaatsen in de oude binnenstad. ’s Avonds woont 
u een �amencovoorstelling bij.

DAG 8: Sevilla O-A
U verkent Sevilla uitgebreid, met de kathedraal, 
het Alcázar, het Ayuntamiento, het Hospital de la 
Caridad, de Plaza de España, de Torre del Oro, de 
Maestranza en het Museo de Bellas Artes. U sluit 
de dag af in een uitstekend restaurant.

DAG 9: Sevilla - Ronda O-A
Langs de route van de Pueblos Blancos gaat u naar 
het natuurpark van de Sierra de Grazalema. Tegen 
de middag bent u in Ronda voor een wandelbezoek 
aan de 2 stadsdelen Ciudad en Mercadillo. 

DAG 10: Ronda - Málaga - Brussel O
Transfer naar Málaga en 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Flamencovoorstelling in Sevilla

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Chris De Paepe 

 +  Gebruik van de audiofoon 
Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels, 
waaronder de parador van 
Córdoba

 +  1 middagmaal en 4 avondmalen 
in de hotels, 4 avondmalen 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, het stamland van Rodrigo Díaz. Zijn 
wieg stond in Vivar del Cid, in Burgos was hij in 
dienst van het koningshuis. Het dramatische con�ict 
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 dat 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 verwer� hij roem 
én de eretitel El Cid. Langs de Moorse stad Me-
dinaceli en typische stadjes zoals Santa María de 
Huerta of Alhama de Aragón gaat u 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 
pro�teert 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 hee� 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.a. de 
verovering van het Romeinse Sagunto, bereikt de 
held zijn doel. De Spaanse parel Valencia wordt 
zijn deel, een enorm welvarende stad in een rijke 
en vruchtbare omgeving. Het moderne Valencia is 
op unieke wijze hertekend door Santiago Calatrava 
en andere modernisten, maar hee� haar charme 
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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Bart Van Thielen 

 + 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 middagmalen in goede lokale 
restaurants

 +  Vluchten Brussel-Bilbao en Valen-
cia-Brussel, 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.

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 altijd 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 doorkruist 

een prachtig deel van Spanje. Deze reis 

is een veelzijdige tocht vol kunst en cul-

tuur, geschiedenis, natuur, geologie en 

adembenemende landschappen.Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel.
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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 bezoekt u kort Guernica. De dramatische 
bombardementen in 1937 werden vereeuwigd door 
Picasso en maakten van de stad het symbool van de 
Baskische vrijheden. Via Loyola, de geboorteplaats 
van Sint-Ignatius en het centrum van de jezuïeten-
orde, gaat u naar San Sebastián.

DAG 2: San Sebastián - San Miguel de Aralar - 
Pamplona - Olite O-A
U ontdekt San Sebastián, met o.a. het paleis Mi-
ramar, de Plaza de la Constitución en het San 
Telmoklooster, maar ook het modernere stads-
gedeelte passeert de revue. Na de vrije lunch gaat 
u over Tolosa naar San Miguel de Aralar, waar 
u de prachtige romaanse cryptekerk bezoekt. In 
Pamplona, de hoofdstad van Navarra, bezoekt u 
het oude en het nieuwe stadscentrum met o.a. de 
bekende universiteitengordel.

DAG 3: Olite - Sangüesa - Leyre - Olite O-A
Reisbegeleider Chris De Paepe 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 altijd actieve benedic-
tijnenabdij. Na een bezoek aan het schilderachtige 

dorp Ujué en aan de bijzondere begrafeniskapel in 
Eunate keert u terug naar Olite.

DAG 4: Olite - Estella - Laguardia O-A
Via Puente la Reina gaat u naar Estella. Na een kort 
bezoek aan de oude hoofdstad van het koninkrijk 
Navarra gaat u naar Laguardia in Rioja Alavesa. De 
naam doet al vermoeden dat ook hier uitstekende 
wijn wordt verbouwd. U geniet er van een stads-
bezoek en wijndegustatie. 

DAG 5: Laguardia - Vitoria - Bilbao O-A
U gaat naar Vitoria, de administratieve hoofdstad 
van Baskenland. Het middeleeuwse centrum van de 
stad staat sterk in contrast met enkele modernisti-
sche elementen. Architect Peña Ganchegui creëerde 
er samen met Eduardo Chillida de ultramoderne 
Plaza de los Fueros. Via het mariale heiligdom van 
Aránzazu rijdt u naar Bilbao, dat u al kort verkent.

DAG 6: Bilbao O-A
De grootste stad van Baskenland biedt een ruime 
diversiteit aan monumenten en musea. U bewondert 
er niet alleen de Santiagokathedraal in de oude stad, 
maar speurt ook naar de restanten van de 19de-
eeuwse Baskische economie en de Vizcayabrug.

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.

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
 +  Wijndegustatie in Rioja Alavesa

 +  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Chris De Paepe 

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt en 
1 avondmaal per hotel in de kwa-
liteitsvolle hotels Silken Amara Pla-
za**** in San Sebastián, de parador 
van Olite***, Villa de Laguardia**** 
en NH Villa de Bilbao****

 +  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant in Bilbao

 +  Vluchten Brussel-Bilbao 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 de 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. 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
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 µ  De Douro, getuige van de geheimen van de 
portowijn 
 µ  Rondleidingen bij enkele topwijndomeinen 
in de regio
 µ  Stadsbezoeken aan Porto (Unesco-wereld-
erfgoed)
 µ  Degustaties en lezing door sommelier Gido 
Van Imschoot
 µ   Alle maaltijden, inclusief wijnen, inbegrepen

DAG 1: Brussel - Porto - Curia M-A
Rechtstreekse vlucht naar Porto en transfer naar 
het hotel in Curia. Onderweg stopt u voor het mid-
dagmaal. Na het inchecken gee� reisbegeleider 
Maître Sommelier Gido Van Imschoot een lezing 
met degustatie van Portugese wijnen. U gaat ver-
der naar Cave São João voor een bezoek aan de 
wijnkelders, een wijnproeverij en het avondmaal.

DAG 2: Curia - Alijo O-M-A
U bezoekt het wijnhuis van Filippa Pato en William 
Wouters. De familie Pato hee� al sinds de 18de eeuw 
een traditie in het produceren van wijn. U krijgt 
een rondleiding door de wijngaarden, bezoekt de 
wijnkelder en geniet van een uitgebreid middagmaal 
met degustatie. Daarna rijdt u naar Alijo, voor een 
avondmaal en overnachting in een pousada. 

DAG 3: Alijo - Pinhão O-M-A
U gaat naar Pinhão, een van de mooiste dorpjes van 
de streek, en ontdekt de wijnbouw in de Douro. Na 
een rondleiding en degustatie bij Wine and Soul, 
een klein domein van topniveau, geniet u van een 
middagmaal op het wijndomein Casa Ferreirinha 
met zicht op de Douro. Daarna hee� u een bezoek 
aan het domein van Jorge Moreira Poeira tegoed, 
met degustatie.

DAG 4: Pinhão - Porto O-M-A
U ontdekt het oude station van Pinhão met zijn 
prachtige azulejos met taferelen uit de wijnbouw. 
Daarna maakt u een ontspannen boottocht op de 
Douro en geniet u van het mooie uitzicht tussen 
de wijnranken. Na het middagmaal belee� u een 
spectaculaire rit naar Porto langs een schilderach-
tige route door de meest beroemde wijngaarden 
van het land. U rijdt langs schitterende hellingen 
met wijnranken die trapsgewijs aangeplant zijn tot 
op een hoogte van 700 m.

DAG 5: Porto O-M-A
Porto is een van de oudste Europese steden met tal 
van monumenten, musea, opmerkelijke bruggen en 
kunstschatten. U maakt een begeleide stadswan-
deling door het centrum met o.a. de kathedraal, 
de Ribeirawijk, de Dom Luis I-brug, de Igreja de 
São Francisco en het Palácio da Bolsa, het indruk-
wekkende oude beursgebouw met zijn prachtige 
binnentuin. Maar Porto staat ook synoniem voor 
de wereldberoemde portwijnen. In de namiddag 
bezoekt u een van de kelders in Vila Nova de Gaia, 
met een portproeverij.

DAG 6: Porto - Brussel O-M
Voor de middag staan er nog enkele bezoeken in 
Porto op het programma. Na het middagmaal vliegt 
u terug naar Brussel. 

De wijndomeinen in het programma zijn gekozen door 

reisbegeleider Maître Sommelier Gido Van Imschoot die u 

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

wijndomeinen uit dit programma alsnog vervangen worden 

door evenwaardige alternatieven.

Met Gido Van Imschoot naar 

DE DOUROVALLEI 
P O RTO  E N  P R A C H T I G  G E L E G E N  W I J N D O M E I N E N

R E ISDATA
 è  9 oktober 2017 
 ç  14 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 1.925
toeslag 1-persoonskamer: € 355
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

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

melde, vaak exclusieve bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gids in Porto 

 +  Fooien voor lokale gids en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels, 
waaronder 2 pousadas

 +  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 6 in de 
hotels of lokale restaurants, 
dranken inbegrepen

 +  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.

GIDO VAN IMSCHOOT was verant-
woordelijke wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en is voorzitter van de Ver-
eniging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft 
artikels over wijn en is ook de auteur 
van verschillende boeken over wijn.
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 µ  Uitgebreid bezoek aan Porto
 µ  Fadoavond en wijnproeverij in de Dourovallei
 µ  De universiteitsstad Coimbra
 µ  Minder gekende parels als Viseu, Aveiro en 
Viana do Castelo

DAG 1: Brussel - Porto -Vila do Condo - Viana 
do Castelo M-A
Vlucht naar Porto en transfer naar Viana do Castelo. 
In de glorietijd van de Portugese ontdekkingsreizen 
werd de stad als belangrijke zeehaven erg rijk, wat 
u nu nog ziet aan de herenhuizen in manuelstijl en 
de rococopaleizen. 

DAG 2: Barcelos - Guimaraes - Braga - Viana 
do Castelo O-A
Al van ver ziet u in Guimaraes het silhouet op-
doemen van het Castelo de Sao Miguel met zijn 8 
torens. U wandelt er door de smalle straatjes van 
de oude hoofdstad van Portugal. Braga was in de 
12de eeuw dan weer de religieuze hoofdstad van 
het land. U bezoekt er de Bom Jesus do Monte. 
De monumentale barokke trap wordt ook wel de 
Heilige Weg genoemd.

DAG 3: Régua - Dourovallei - Quinta do Seixo 
- Pinhao - Samodães O-M
Tijdens de rit naar Pinhao geniet u van het uitzicht 
op de Dourovallei, midden in de wijnstreek. Het is 
dan ook een uitstekende plek om een glaasje port 
te proeven. U bezoekt het station in Pinhao met 
de befaamde azulejos.

DAG 4: Vila Real - Casa de Mateus - Lamego - 
Samodães O-A
U wandelt door het historisch centrum van Vila 
Real, met het Casa de Mateus in het oosten. Het 

18de-eeuwse landhuis is een perfect voorbeeld van 
Portugese barokarchitectuur. 

DAG 5: Lamego - Viseu - Conimbriga - Coim-
bra O-M
U rijdt naar Coimbra. Onderweg strekt u even de 
benen in de betoverende binnenstad van Viseu en 
bezoekt u Conimbriga, de grootste Romeinse site 
van Portugal. Tot slot geniet u van een fadoavond.

DAG 6: Coimbra - Mealhada - Aveiro - Porto O-M
Vandaag verkent u Coimbra, de zetel van de in-
quisitie in de 16de eeuw maar bovenal de oudste 
universiteitsstad van Portugal. Het oude koninklijk 
paleis en de bibliotheek liggen nog altijd in het hart 
van de campus. In hun schaduw staat de kathedraal 
Sé Velha, een van de mooiste romaanse gebouwen 
in het land. In het gezellige Aveiro bewondert u de 
met azulejos versierde gevel van de 16de-eeuwse 
Misericordiakerk. Daarna reist u verder naar Porto.

DAG 7: Porto O-A
Het middelpunt van Porto is zonder twijfel de Sé 
Catedral. Deze burchtkerk is de enige van oorsprong 
gotische kathedraal in de stad. In de straten errond 
zijn nog enkele pareltjes terug te vinden zoals de 
Santa Clarakerk en het Sao Bentostation, bedekt 
met 20.000 azulejos. De Ribeirawijk, de beurs en de 
Igreja de Sao Francisco zijn ook een bezoek waard. 
U maakt een boottochtje op de Douro en bezoekt 
een wijnkelder. U sluit de dag af met een diner en 
wijnproeverij in Taylor’s Wine Cellars.

DAG 8: Porto - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht.

Met Jan Goossens naar

NOORD-PORTUGAL
B A R O K K E  P R A C H T  E N  G LO O I E N D E  W I J N G A A R D E N

R E ISDATA
 è  19 september 2017
 ç  26 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.175  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 665
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jan Goossens

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle hotels

 +  4 middagmalen in lokale restau-
rants, 3 avondmalen in de hotels, 
1 avondmaal in een lokaal res-
taurant in Porto, wijn inbegrepen 
bij elke maaltijd

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

 +  Transfer 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 
aan de KU Leuven, waar hij doceerde en 
onderzoek deed naar de geschiedenis 
van middeleeuws Europa. Het Iberische 
schiereiland interesseert hem in het 
bijzonder. 
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 µ  De ongekende wijnvelden van Griekenland
 µ  De klassieke steden Athene, Del� en Mykene
 µ  Avondmaal in restaurant Varoulko (1 Miche-
linster)
 µ  Degustaties en lezing door Wine Lady of the 
Year 2015 Vicky Corbeels

DAG 1: Brussel - Athene - Nauplion A
Vlucht naar Athene en transfer naar Nauplion. 
Vicky Corbeels gee� een inleiding over Griekse 
wijn, hoe die de moderniteit is binnengestapt en een 
ereplaats krijgt op wijnkaarten van stersommeliers.

DAG 2: Nemea - Nauplion O-M-A
‘De leeuw van Nemea’ of: hoe belangrijk was wijn 
in Herakles’ successen? Wijnpromotor Venikos 
vertelt u het verhaal en meer met een rondleiding, 
picknick en proeverij op 3 wijnbedrijven. Een lokale 
gids leidt u rond op de archeologische site en in het 
museum van Nemea, bekend van de Nemeïsche 
Spelen. Voor het avondmaal in een visrestaurant 
in aanwezigheid van een wijnmaker, hee� u vrije 
tijd in Nauplion, een van de mooiste stadjes van 
de Peloponnesos. 

DAG 3: Mystras - Monemvasia O-M-A 
U gaat naar de wijndomeinen Troupis en Bosinakis 
voor een proeverij van hun felbegeerde delicate 
Mantineawijnen. Na een picknicklunch rijdt u 
door naar het spectaculair gelegen Mystras voor 
een bezoek aan dat versterkte bergstadje. Daarna 
rijdt u verder naar het zuiden van het Pelopon-
nesische schiereiland.

DAG 4: Monemvasia - Mykene - Isthmia O-A
Vicky Corbeels introduceert u bij Monemvasia Wi-
nery, waar het echtpaar Tsibidis vooral met autoch-

tone druiven werkt. Zij produceren de historische 
malvasiawijn. Dan gaat u naar Mykene voor een 
bezoek in de voetsporen van Schliemann langs de 
leeuwenpoort en de koninklijke graven. 

DAG 5: Askri - Del� - Chalkida O-A
Vandaag bezoekt u de Vallei van de Muzen en het 
Muses Estate vlakbij �ebe waar 3 broers resoluut 
voor de internationale wijnstijl kiezen. U rijdt ver-
der naar Del�, waar u het museum en de archeo-
logische site bezoekt.

DAG 6: Chalkida - Euboia/Evia - Lykos - 
Athene O-M-A
Op Euboia/Evia ontdekt u het wijngamma van 
Avantis met ontegensprekelijk de meest ambitieuze 
wijnen uit de regio. Na een middagmaal op het 
familiale wijndomein Lykos rijdt u naar Athene 
en verkent u de stad. U geniet van een avondmaal 
in een restaurant met een uitstekende wijnkaart, 
samengesteld door de markantste vrouwelijke wijn-
maker van Griekenland.

DAG 7: Athene O-A
U (her)belee� de hoogtepunten van de antieke stad: 
de Akropolis met o.a. het Parthenon, de antieke 
agora en het Akropolismuseum. U sluit in stijl af 
met een diner in het sterrenrestaurant Varoulko.

DAG 8: Athene - Brussel O
Voor de terugvlucht geniet u van een laatste proe-
verij vlakbij Markopoulo in het wijnhuis Papagi-
annakos.

Met Vicky Corbeels naar

GRIEKENLAND
G R I E K S E  W I J N :  N E C TA R  V A N  D E  G O D E N

R E ISDATA 
 è  17 juni 2017
 ç  24 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.245 
toeslag 1-persoonskamer: € 380
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Vicky Corbeels

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
uitstekende viersterrenhotels 

 +  1 middagmaal en 2 picknicks met 
lokale lekkernijen, 4 avondmalen in 
lokale restaurants (waarvan 3 met 
wijnarrangement) en 3 avondma-
len in de hotels

 +  Vluchten Brussel-Athene met 
Aegean Airlines en Athene-
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.

VICKY CORBEELS werd in 2015 
tot Wine Lady of the Year verkozen, 
een bekroning van 6 jaar toegewijde 
en onafhankelijke wijnpromotie. Als 
freelance consulente en sommelier, 
wijnschrijver en wijndocent deelt ze 
haar continu groeiende kennis over 
deze godendrank. Ze houdt 2 blogs bij 
en organiseert talrijke degustaties voor 
professionele en amateurklanten. Voor 
haar boek Griekse Wijn op de Kaart 
bezocht ze Griekenland intensief en 
ontmoette ze ruim 100 wijnprofes-
sionals. Ze werd ook al enkele keren 
door de Griekse pers geïnterviewd over 
haar passie voor de Griekse wijnwereld.

 Cursus: Aphrodite, Orpheus en Dionysos. Griekse 
mythen en hun betekenis, door Freddy Decreus. 
Aartselaar, di. 7, 14, 21, 28 maart van 14 tot 16.30 uur.
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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 kunstscha�en in Vergina en 
Pella

DAG 1: Brussel - Athene A
Vlucht naar Athene, de miljoenenhoofdstad 
van Griekenland.

DAG 2: Athene O-A
U maakt een wandeling op de Akropolis met 
o.m. het Parthenon, een blijvende herinne-
ring aan de gouden eeuw. Dan gaat u naar de 
antieke agora, het centrum van het dagelijkse 
leven in de oudheid. U bezoekt het Nationaal 
Archeologisch Museum.

DAG 3: Korinthe/Nemea - Mykene - 
Epidaurus O-A 
De eerste stopplaats van de dag is het kanaal 
van Korinthe en de site van Oud-Korinthe. 

Reist u in september, dan gaat u meteen naar 
Nemea, waar de befaamde Nemeïsche Spe-
len plaatsvonden. Met dezelfde verbazing 
als Schliemann ontdekt u de leeuwenpoort 
en de koninklijke graven van Mykene. Test 
zelf de unieke akoestiek in het theater van 
Epidaurus!

DAG 4: Nauplion - Olympia O-A
U bezoekt Nauplion, de 1ste hoofdstad van 
het ona�ankelijke Griekenland, een van de 
mooiste stadjes van de Peloponnesos. Via 
Tripolis gaat u naar Olympia, waar bijna 
3.000 jaar geleden de oorspronkelijke spe-
len plaatsvonden.

DAG 5: Olympia - Patras - Arta O-A
U verkent het archeologisch museum met 
een van de toppers uit de Griekse beeldhouw-
kunst: de schitterende Hermes van Praxiteles. 
In het midden van de site staat de tempel 
van Zeus. Daarna gaat u naar Patras voor 
de St.-Andreaskerk. Via de langste tuibrug 
ter wereld bereikt u Arta.

DAG 6: Arta - Ioannina - Monodendri O-A
Vandaag gaat u naar de zilverstad van Grie-
kenland: Ioannina. U maakt een boottocht op 
het Pamvotismeer en bezoekt enkele kloosters 
op Nissaki. U bezoekt de moskee van Aslan 
Pasja en wandelt in het Frourion.

DAG 7: Monodendri - Konitsa - Kastoria O-A
Een bergrit in Epirus brengt u via de Zagori-
adorpen en de Vikoskloof naar Konitsa voor 
een kort bezoek aan de imposante brug over 
de Aoösrivier. 

DAG 8: Kastoria - de Prespameren - 
�essaloniki O-A
U rijdt naar het meest afgelegen natuurpark 
op de grens met Albanië en Macedonië. Dan 
gaat u naar �essaloniki en maakt een verken-
nende stadsrondrit.

DAG 9: �essaloniki O-A
U belee� de topattractie van de stad: het rijke 
archeologisch museum met de goudschat-
ten uit o.m. Sindos en de vaas van Derveni. 
Daarna maakt u een stadswandeling.

DAG 10: Pella - Vergina - �essaloniki O-A
Korte rit naar Pella, de geboorteplaats van 
Filippus II en Alexander de Grote. U bezoekt 
de koningsgraven en de goudschatten van 
Vergina en geniet van een proeverij in een 
Macedonisch wijnhuis.

DAG 11: �essaloniki - Kalambaka O-A
Via de nieuwe autoweg Egnatia Odos gaat u 
naar het kloostercomplex Meteora, het grootste 
natuurwonder van de Balkan. Het is moeilijk 
toegankelijk en daarom een ideale plek voor 
kluizenaars op zoek naar geestelijke verstilling. 
U maakt een rondrit en bezoekt 2 kloosters.

DAG 12: Kalambaka - Del� O-A
Spectaculaire bergrit naar Del�, de navel van 
de wereld, aan de voet van het Parnassosge-
bergte. U bezoekt het museum, de archeo-
logische site en Marmaria.

DAG 13: Del� - Athene O-A
U verkent het klooster van Osios Loukas en 
zijn fraaie mozaïeken, een knap voorbeeld 
van Byzantijnse architectuur. Via �iva gaat 
u naar Athene, waar u het Akropolismuseum 
bezoekt.

DAG 14: Athene - Brussel O
Terugvlucht.

Met Walter Van Strydonck of Yves Senden 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

100 km

 Cursus: Aphrodite, Orpheus en Dionysos. 
Griekse mythen en hun betekenis, door 
Freddy Decreus. Aartselaar, di. 7, 14, 21, 28 
maart van 14 tot 16.30 uur

 Cursus: Eeuwige steen. Van groeve tot 
beeld, door Marc Waelkens. Tongeren, vr. 17, 
24 feb. en 10, 17 maart van 14 tot 16 uur.
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WALTER VAN STRYDONCK is historicus 
en was al vroeg gefascineerd door Hellas. 
In 2014 maakte hij zijn 100ste reis naar de 
wortels van onze beschaving. Zijn interesse 
gaat vooral uit naar de gouden eeuw, maar 
hij is ook geboeid door de 19de eeuw en 
het Griekenland van vandaag. Zijn studie van 
het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.
 
YVES SENDEN is musicus, docent en li-
centiaat in de klassieke filologie, en doctor 
in de kunsten. Hij spreekt Nieuwgrieks en 
heeft Griekenland al verschillende keren uit-
voerig bezocht. Inclusief de minder gekende 
plaatsen, zoals de moeilijk toegankelijke 
Athosberg. Naast de literatuur, cultuur en 
geschiedenis van de klassieke oudheid, is hij 
gefascineerd door iconen, de Byzantijnse 
cultuur en de recente Griekse geschiedenis.

R E ISDATA  
( VA N STRY DONC K )

 è  7 mei 2017
 ç  20 mei 2017

R E ISDATA (SE N DE N)
 è  3 september 2017
 ç  16 september 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 deskundige toe-
lichting door Walter Van Strydonck of 
Yves Senden

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle viersterren-
hotels (in Monodendri een driester-
renhotel) op basis van halfpension (in 
Athene in kamer met ontbijt) 

 +  3 avondmalen in lokale restaurants 
in Athene, 1 avondmaal 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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 µ  �essaloniki, 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 scha�en in Dion, Neapolis en 
Kavala

DAG 1: Brussel - �essaloniki A
Vlucht naar �essaloniki via Wenen. Daarna maakt 
u een verkennende stadsrondrit.

DAG 2: Pella - Edessa - Vergina - �essaloniki O-M-A
U gaat naar Pella, dat vooral onder Philippos II en 
Alexander de Grote tot bloei kwam. U maakt een korte 
wandeling op de archeologische site en bezoekt het 
nabijgelegen museum met zijn prachtige mozaïeken. 
Na een middagmaal aan de watervallen van Edessa 
kunt u in Vergina de gra�ombes van de Macedonische 
koningen zien.

DAG 3: Dion - �essaloniki O-M-A 
In Platamon bezoekt u het Byzantijnse kasteel. Na 
een middagmaal in het traditionele bergdorpje 
Palaios Panteleimonas, gaat u naar Dion, een stad 
gewijd aan oppergod Zeus. U bezoekt er 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 
tre� uw medereizigers weer bij het middagmaal. 
Daarna gaat u naar het eiland Ammouliani.

DAG 7: Amphipolis - Philippi - Kavala O-M-A
Na een korte stop aan het kanaal van Xerxes bezoekt 
u Amphipolis met de archeologische site en het mu-
seum. 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 - �essaloniki O-M-A
Kavala oogt onmiskenbaar Osmaans. Vanaf het 
Byzantijnse fort hee� u een prachtig uitzicht. U 
verkent de oude binnenstad met de akropolis, fas-
cinerende Ottomaanse gebouwen en imposante 
kerken. De Via Egnatia loodst u terug naar �es-
saloniki, waar u aandacht hee� voor de akropolis, 
de triom�oog van Galerius, de Rotundakerk en de 
Demetriuskathedraal.

DAG 9: �essaloniki - 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. Daarna hee� u 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
 +  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Wim Vanhoorne

 +  Gebruik van de audiofoon 
Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels (m.u.v. 1 nacht in een 
eenvoudig klooster voor de 
mannen)

 +  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 1 of meer 
Davidsfonds Cultuurreizen, uitsluitend 
naar landen en regio’s die ooit deel 
uitmaakten van het Osmaanse Rijk. 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  Voorreisvergadering met inleiding op het 
thema
 µ  Elke dag �loso�sche lezingen en deba�en
 µ  Authentiek verblijf in Zuid-Kreta, ver weg van 
de toeristische drukte
 µ  In alle vrijheid de streek verkennen in mi-
nibusjes

DAG 1: Brussel - Heraklion
Vlucht naar Heraklion en transfer naar het hotel. 
Reisbegeleider Gerard Bodifée gee� u een korte 
toelichting over het weekprogramma.

DAG 2 T.E.M. DAG 7: Kalamaki O
U verblij� in het dorpje Kalamaki aan de nog onge-
repte zuidkust van Kreta, ver weg van het toeristi-
sche noorden. De Messaravallei is het vruchtbaarste 
landbouwgebied van Kreta, als een land van melk en 
honing ingesloten door de bergketens Dikta, Ida en 
Asterousia. Het is het strand in deze wondermooie 
baai waar volgens de Griekse legenden Zeus - als 
stier vermomd - de mooie Europa aan land bracht. 
Iets verder onder de nog altijd bloeiende plataan van 
Gortys bedreven ze de liefde en werd koning Minos 
verwekt. Of anders gezegd, het is hier en nergens 
anders dat Europa en de Europese beschaving wer-
kelijk begonnen.

DAG 8: Heraklion - Brussel O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

OLBER S’ PAR ADOX EN DE MODERN E 
KOSMOLOGI E
In een oneindig heelal vol sterren zou de hemel ’s nachts zo 

helder moeten zijn als overdag, want uit elke richting bereikt 

ons dan het licht van een ster. En toch is het ’s nachts donker. 

Dat is de beroemde paradox van Olbers. Een zo eenvoudig 

feit als de nachtelijke duisternis leert ons al iets over de 

samenstelling en omvang van het heelal. Maar wat precies? 

Bereikt het licht van de sterren ons niet omdat er stofwolken 

in de ruimte hangen? Of is het heelal begrensd en het aantal 

sterren te klein? Of is het heelal net te jong zodat het licht 

van de verste sterren ons nog niet heeft kunnen bereiken? 

Olbers’ paradox levert een goed uitgangspunt voor 

de beschrijving van het heelal volgens de inzichten van de 

moderne kosmologie. Een week lang buigt u zich over dat 

mysterie en ontdekt hoe het komt dat het ’s nachts donker is.

Klinkt dit ingewikkeld? Als geen ander slaagt reisbege-

leider Gerard Bodifée er in om het onderwerp om te zetten 

in begrijpelijke taal. Na Kreta zult u een heel ander beeld 

hebben van ons heelal en zijn donkere nachten!

U W V E R BLI J F
U verblijft in het kleinschalige en zeer aangename hotel 

Philharmonie, op 250 m van het strand. Denk aan charmante 

kamers, verdeeld over hoofd- en bijgebouw, met balkon, 

badkamer met douche en toilet, airco en minibar. Er is een 

mooie tuin met bar, terras en zwembad. Het ontbijt wordt 

geserveerd in het restaurant of op de overdekte patio. U 

geniet er van de bekende Kretenzische gastvrijheid van de 

familie Vangelis die speciaal voor filosofiereizen een prachtige 

seminarieruimte heeft bijgebouwd.

Tijdens de reis is enkel het ontbijt inbegrepen, zodat u 

in alle vrijheid kunt genieten van de kleine typisch Griekse 

taverna’s, waar u samen verder kunt filosoferen. De gastheer 

tovert ook af en toe een Grieks culinair hoogstandje tevoor-

schijn uit de stenen oven in de tuin.

Dit is geen rondreis, maar ter plaatse zijn er wel mini-

busjes met chauffeur voor de transfers en de uitstappen. Zo 

kunt u u het eiland in alle vrijheid verkennen.

Met Gerard Bodifée op filosofiereis naar 

KRETA
ZWART IS DE NACHT. OVER DE PARADOX VAN OLBERS EN DE MODERNE KOSMOLOGIE

R E ISDATA
 è  18 juni 2017
 ç  25 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 1.950
toeslag 1-persoonskamer: € 280
korting voor Davidsfonds leden: 
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  Reisbegeleiding, dagelijkse lezin-

gen en filosofische benadering 
van de diverse thema’s door 
Gerard Bodifée

 +  Voorreisvergadering en syllabus 

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
het aangename en kwaliteits-
volle hotel Philharmonie

 +  Vluchten met Tuifly, de luchtha-
ventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
in minibusjes

 +  Annulerings-, bagage-en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van 

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

GERARD BODIFÉE, doctor in de 
wetenschappen, deed onderzoek 
naar het ontstaan en de evolutie van 
sterren(stelsels). Zijn belangstelling gaat 
vooral uit naar de fundamentele weten-
schappelijke en filosofische vragen die 
de mens zich stelt. Hij richtte het Huis 
voor Filosofie op, geeft cursussen in 
binnen- en buitenland en publiceerde 
een 20-tal boeken.
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 µ  Delos, het antieke centrum van de Ege-
ische Zee
 µ  Kubuswi�e 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
U maakt een rondrit over het eiland Myko-
nos: het strand van Ornos met zijn kleine 
vissershaven, de baai van Agios Ioannis met 
het bekende dubbele kerkje … In Ano Mera 
staat het klooster van Panagia Tourliani op 
het programma. Met de ferry gaat u naar het 
ongerepte Syros. Ermoupolis, de hoofdstad 

van het eiland, is het echte centrum van de 
Cycladen. 

DAG 4: Syros O-A
U verkent het middeleeuwse stadje Ano 
Syros. Dan bezoekt u Ermoupolis (tot op 
het einde van de 19de eeuw de belangrijkste 
haven van Griekenland) met het stadhuis, het 
Miaouliplein en het Apollotheater. Op de 2 
heuvels boven de stad staat u oog in oog met 
de Grieks-orthodoxe kerk Agios Nikolaos 
en de katholieke St.-Joriskerk. U maakt een 
rondrit over het eiland.

DAG 5: Syros - Paros O-A
Van Syros gaat u, via Mykonos, naar Paros, 
bekend om zijn marmer en zijn wijnen. U 
bezoekt 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 Le�es en Na-
oussa, een gezellig vissersdorpje, zullen u 
beslist betoveren.

DAG 7: Paros - Antiparos - Paros O-A
U maakt een uitstap naar Antiparos met de 
ferry vanuit Pounta, met een afdeling in de 
grotten en een 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
U verkent Naxos met o.m. de Portarapoort, 
het symbool bij uitstek van het eiland. U 
maakt een rondrit langs Alpenachtige berg-
massieven, zilvergroene olijfvlakten en 
woeste, verlaten bergdorpen. U geniet van 
een natuurwandeling naar Agios Georgios 
Diasoritis.

DAG 10: Naxos - Santorini O-A
U bezoekt het archeologisch museum en de 
kathedraal. Met de boot vaart u de caldera 
van Santorini binnen, een unieke ervaring. 
U gaat naar de hoogste berg van het eiland 
met het klooster van de profeet Elias. Daarna 
kunt u heerlijk ontspannen met een glaasje 
typische vulkaanwijn in een bekend wijnhuis.

DAG 11: Santorini O-M-A
U maakt een bootexcursie naar de vulka-
nische eilanden Nea en Palea Kameni met 
hun geneeskrachtige warmwaterbronnen. 
De namiddag verkent u het mondaine Oia.

DAG 12: Santorini O-A
U bezoekt Acrotiri, het Pompeii van Grieken-
land, en het prehistorisch museum. Daarna 
verkent u 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 is histo-
ricus en was al vroeg gefascineerd door 
Hellas. In 2014 maakte hij zijn 100ste reis 
naar de wortels van onze beschaving. Zijn 
interesse gaat vooral uit naar de gouden 
eeuw, maar hij is ook 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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Walter Van Strydonck

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon 
Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Verblijf in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels op basis van halfpension 
(ontbijt en avondmaal)

 +  1 middagmaal en 1 avondmaal in 
lokale restaurants op Santorini

 +  Vluchten Brussel-Mykonos en 
Santorini-Brussel telkens via Athene 
met Aegean Airlines, de luchthaven-
taksen

 +  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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PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
132 Marokko .............................................................Lou�i Belghmidi ............................................. 29/04/2017 ................. 10
134 Jeruzalem, Caïro & Rome ............................Hans Geybels .................................................. 24/05/2017 ................. 11
136 Israël & de Palestijnse gebieden ..............Réginald Moreels .......................................... 14/10/2017 .................... 8 

138 Jordanië & Libanon .......................................Jorn De Cock ................................................... 15/09/2017 ................. 11
140 Jordanië ..............................................................Réginald Moreels .......................................... 21/04/2017 ................. 11
142 Iran ........................................................................Jorn De Cock ................................................... 30/03/2017 ................. 11
142 Iran ........................................................................Katelijne Hermans ......................................... 11/05/2017 ................. 11
144 Georgië ...............................................................Katelijne Hermans ......................................... 21/09/2017 ................. 11
146 Japan ....................................................................Marc Van Craen ............................................. 29/09/2017 ................. 15
148 Zuid-Korea ........................................................Stefan Blommaert .......................................... 10/09/2017 ................. 15 

150 China ...................................................................Lieve De Clerck .............................................. 01/04/2017 ................. 17
152 India .....................................................................Francis Laleman .............................................. 19/03/2017 ................. 16
152 India .....................................................................Anne Desplenter ........................................... 24/11/2017 ................. 16 

154 Zuid-India ..........................................................Prakash Goossens .......................................... 25/10/2017 ................. 16
156 Bhutan .................................................................Leo Bormans .................................................... 28/09/2017 ................. 11 

158 Myanmar ............................................................Marc Van Craen ............................................. 04/05/2017 ................. 13
160 Vietnam ..............................................................Paul De Vos ...................................................... 07/11/2017 ................. 12
162 Cambodja & �ailand ..................................Klaas Vansteenhuyse .................................... 28/10/2017 ................. 13
164 Ethiopië ..............................................................Katelijne Hermans ......................................... 01/04/2017 ................. 16
166 Kenia ....................................................................Annemie Struyf .............................................. 13/06/2017 ................. 13
168 Oeganda ............................................................Réginald Moreels .......................................... 05/09/2017 ................. 15 

170 Zuid-Afrika ........................................................Karl Symons ..................................................... 27/10/2017  ................ 15
172 Madagaskar .......................................................Luc Bonte .......................................................... 07/10/2017 ................. 14
174 Cruise van New York naar Montréal .......Mia Doornaert ................................................ 18/09/2017 ................. 15
176 Oost-USA ..........................................................Ronald Sledsens ............................................. 16/08/2017 ................. 13
178 Ecuador & de Galapagos ............................Dirk Draulans ................................................... 21/09/2017 ................. 14 

180 Peru ......................................................................Annelies Valgaeren ....................................... 11/06/2017 ................. 16
182 Colombia ...........................................................Ann-Marie Van Broeck ................................ 05/06/2017 ................. 17
184 Brazilië .................................................................Lieven Verstraete & Kris Clerckx............. 12/03/2017 ................. 13
186 Cuba ....................................................................Gil Michaux ...................................................... 18/11/2017 .................... 9
188 Australië .............................................................Dirk Tieleman ................................................. 12/11/2017 ................. 13
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MAROKKO

Casablanca

Meknes
Fez

Ifrane

Midelt

Erfoud
Tineghir

Ouarzazate

Taourirt

Marrakech

Rabat

Khouribga

Tanger

100 km

 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. 
Dan gaat u naar Rabat, de witte keizerlijke stad 
met haar brede bloemenlanen. U bezoekt de 
Hassantoren en het mausoleum van Moham-
med V. Na een onvergetelijke wandeling door 
de oude Medina gaat u naar Meknes.

DAG 3: Meknes - Volubilis - Moulay 
Idriss - Fez O-M-A
Het keizerlijke Meknes wordt ook wel het 
‘Versailles van Marokko’ genoemd. De stad 

wordt omringd door gigantische vestingmu-
ren met monumentale poorten. Daarna gaat 
u naar Volubilis, befaamd om de ruïnes van 
een Romeinse stad. U bewondert o.a. het 
capitool, forum, de basilica, triom�oog en 
thermen. U eindigt de dag in Moulay Idriss, 
een heilige stad met het graf van de afstam-
meling van Ali, schoonzoon van Mohammed 
en stichter van de 1ste Arabische dynastie.

DAG 4: Fez O-M-A
U gaat naar de oudste van de keizerlijke ste-
den. Fez is met zijn beroemde madrassa’s of 
koranscholen de religieuze, intellectuele en 
artistieke metropool van Marokko. U verkent 
de oude stad Fès-el-Bali uit de 8ste eeuw en 
de nieuwe stad Fès-el-Jadid, gesticht in de 
13de eeuw. U snui� 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 in 4x4-voer-
tuigen naar de Merzougaduinen, waar u kunt 
genieten van de zonsopgang. Daarna gaat u 
terug naar het hotel voor het ontbijt en enkele 
uurtjes vrije tijd tot aan het middagmaal. 
Het hoogtepunt vandaag is Tineghir, dat het 
voorrecht hee� het hele jaar door over water 
te beschikken. Tot slot maakt u een korte 
wandeling in de spectaculaire Todrakloof.

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 
naar 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 Ta-
ourirt, 1 van de mooiste lemen bouwwerken 
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 is een juweel van 
de Spaanse en Moorse kunst, het paleis en 
de tuinen van Bahia, de zetel van de groot-
vizier van Bâ Ahmed … : u valt van de ene 
verwondering in de andere. U bezoekt de 
medina, een doolhof van steegjes die uitlopen 
op drukke pleinen. En u bewondert 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 Marokkaanse eerstegeneratiealloch-
toon die over zijn herkomst vertelt. Met 
roots in Meknes en Guelmim heeft hij vele 
contacten die een duidelijke couleur locale 
aan deze cultuurreis 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

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Loutfi Belghmidi

 + Lokale Nederlandstalige gids

 +  Voorreisvergadering

 +  Handig reisgidsje Te gast in Marokko

 +  Fooien voor gidsen, chauffeurs, 
bagagediensten, hotel- en restau-
rantpersoneel

 +  Overnachtingen met ontbijt in vier- 
en vijfsterrenhotels

 + Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 10

 +  Vluchten 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 deba�en met lokale ver-
tegenwoordigers

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem A
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar Jeru-
zalem.

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. U bezoekt de Basiliek van het 
Heilig Graf, het joods kwartier en de oude 
Sefardische synagoges. Dan gaat u naar het 
Israël Museum met 2 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 Olij�erg geniet u van een prachtig 
uitzicht op de dichtbevolkte en ommuurde 
stad. U bezoekt de Tuin van Gethsemane, waar 
Christus de nacht voor zijn kruisiging kwam 
bidden met zijn volgelingen, en de Kerk van alle 
Volken met de 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 ziet u 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. In Beth-
lehem bezoekt u de velden van de herders, 
waar de geboorte van Christus werd aange-
kondigd, en de Basiliek van de Geboorte. 
Daarna keert u terug naar Jeruzalem.

DAG 5: Jeruzalem - Tel Aviv - Caïro O-A
U vertrekt al vroeg naar de luchthaven van Tel 
Aviv voor de vlucht naar Caïro via Amman. 
Na aankomst in Caïro maakt u een oriënte-
rende stadsrondrit. 

DAG 6: Caïro O-M-A
U start de dag met een bezoek aan de pira-
mides van Gizeh. De 3 beroemde piramides 
van Cheops, Chefren en Mykerinos zijn ge-
tuigen van het eeuwige leven van de farao’s. 
De mysterieuze bouwwerken spreken tot 
de verbeelding, aangewakkerd door de di-
verse theorieën over hun betekenis, ligging 
en vooral de bouwkundige technieken. Dan 
ontdekt u de mysterieuze s�nx, 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 gra�amer. Daarna bezoekt 
u de koptisch-orthodoxe kerken van Abu 
Sergah en St.-Barbara, de Hangende Kerk. 
Tot slot gaat u 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 
imposant staaltje van de Mamlukse architec-
tuur. Daarna gaat u naar de luchthaven voor 
de vlucht naar Rome.

DAG 9: Rome O-A
’s Morgens verkent u de Basiliek van Sint-
Paulus-buiten-de-Muren, 1 van de 4 pause-
lijke basilieken van de stad, gebouwd op de 
plaats waar de apostel Paulus werd begraven. 
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
U bezoekt 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 wandelt u 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  3  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

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Hans Geybels

 +  Lokale gidsen

 + Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 + 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 volgens programma in 
lokale restaurants 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: Joden en Palestijnen. 
Een onontwarbaar conflict?, 
door Ludo Abicht. Sint-Niklaas, 
vr. 17, 24 feb. en 10, 17 maart van 
14 tot 16 uur

 Cursus: Van Abraham tot Jeze-
bel. Wat archeologie ons leert 
over de Bijbel, door Klaas Van-
steenhuyse. Sint-Truiden, do. 26 
jan. en 2, 9, 16 feb. van 14.30 tot 
16.30 uur.
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 µ  Uitgebreid bezoek aan het oude Jeru-
zalem 
 µ  Overnachting in een voormalige kib-
boets
 µ  Het mausoleum van Yasser Arafat
 µ  Belgisch-Palestijnse ontwikkelingspro-
jecten
 µ  Reisbegeleiding en duiding door Régi-
nald Moreels

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem A
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar Jeru-
zalem. Vanaf de Olij�erg hee� u een mooi 
uitzicht over de oude stad en de omgeving.

DAG 2: Jeruzalem - Ramallah - Jeruzalem 
O-M-A 
U kunt de ochtendmis bijwonen in de kerk 
van het Bijbels Instituut. Na het ontbijt be-
zoekt u het Ministry of Planning and Admi-

nistrative Development in Ramallah, waar 
het Belgische BTC hee� meegewerkt aan de 
bouw van een nieuw kantoor. Het is de ideale 
locatie om te luisteren naar verhalen over het 
dagelijkse leven van de Palestijnen. Daarna 
bezoekt u het museum van de bekende dich-
ter Mahmud Darwish en het mausoleum 
van Yasser Arafat. Daarna keert u terug naar 
Jeruzalem.

DAG 3: Bethlehem - Hebron - Jeruzalem 
O-M-A
U bezoekt Bethlehem en de Shepherd’s Fields, 
waar de geboorte van Jezus werd aangekon-
digd en de Basiliek van de Geboorte staat. 
Daarna gaat u naar Hebron, een van de oudste 
steden ter wereld en een heilige stad voor zo-
wel joden als moslims. U bezoekt het Belgian 
Development Agency BTC Palestinian Ter-
ritory, waar u de Belgische vertegenwoordiger 
ontmoet. Hij gee� duiding bij de lopende 
projecten en leidt u rond in een scholenpro-
ject in Hebron. 

DAG 4: Jeruzalem O-M-A 
U verkent het oude Jeruzalem, waar u een 
stukje op de Via Dolorosa wandelt en de 
Sint-Annakerk bezoekt, net als de Ecce Ho-
mobasiliek en de Heilig Gra�erk. 

DAG 5: Jeruzalem - Haifa - Nazareth O-M-A 
U rijdt Haifa binnen langs de Bahaitem-
pel en Elijah’s Cave. In het Hecht Museum 
ontdekt u de archeologische collectie. In de 
namiddag bezoekt u het Beit Hagefen, een 
Arabisch-Joods cultureel centrum. U maakt 
een wandeling door de Wadi Nisnas waar 
8.000 Arabische christenen en moslims sa-
menhorigheid hoog in het vaandel dragen. 
Daarna reist u verder naar Nazareth.

DAG 6: Nazareth - Jericho - Ein Gedi O-M-A 
U bezoekt Nazareth, de grootste Arabische 
stad in Israël, met o.a. de Basiliek van de 

Geboorteaankondiging. U gaat verder tot 
Jericho, de laagst gelegen en ook de langst 
continu bewoonde stad ter wereld. Met de 
kabelbaan gaat u naar het klooster van Ka-
rantal op de Berg van Verzoeking. Daarna 
rijdt u naar Ein Gedi.

DAG 7: Ein Gedi O-M-A 
U hee� een vrije dag in het Ein Gedi Kibboets 
Hotel. U kunt een wandeling maken in het 
natuurreservaat of baden in de Dode Zee. En 
misschien discussieert u graag mee over de 
Israëlisch-Palestijnse kwestie?

DAG 8: Ein Gedi - Tel Aviv - Brussel O-M
Na het ontbijt keert u terug naar Tel Aviv, 
met een middagmaal onderweg. Vlucht naar 
Brussel.

In het programma van deze reis staan de Pales-

tijnse gebieden centraal. Er komen dan ook zoveel 

mogelijk unieke ontmoetingen aan bod: met de 

lokale Belgisch-Palestijnse contacten zoals het BTC 

Palestinian Territory, een Belgische pater in het Biblical 

Institute of Jerusalem, een vertegenwoordiger van het 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

refugees in the Near East (UNRWA), de European 

External Action Service (EEAS) … Uiteraard zijn die 

ontmoetingen afhankelijk van de beschikbaarheid van 

de vertegenwoordigers op dat moment. Bovendien 

nemen verplaatsingen in Palestijns gebied altijd wat 

meer tijd in beslag dan gewone verplaatsingen. 

Maar wij doen ons uiterste best om dit programma 

zoveel mogelijk te respecteren en gelijkwaardige 

alternatieven te voorzien indien nodig. 

Met Réginald Moreels naar

ISRAËL &  
DE PALESTIJNSE GEBIEDEN

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

 Cursus: Onrust in het Midden-Oosten. Oor-
zaken en gevolgen van de Arabische Lente, 
door Gino Schallenbergh. Wijnegem, di. 7, 
14, 21, 28 maart van 14 tot 16 uur.
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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 als Irak, Syrië, 
CAR, Oost-Congo, Burkina Faso en Benin. 
Met Palestina heeft hij een band sinds de 
regeerperiode 1995-1999. Hij heeft toen in 
de hervorming van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking Palestina opgenomen als 
een van de concentratielanden van België.

A FR E ISDATA
 è  14 oktober 2017
 ç  21 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.690
toeslag 1-persoonskamer: € 470 
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 deskundige toe-
lichting door Réginald Moreels

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Israël en 
Palestina

 +  Overnachtingen met ontbijt in het 
centraal gelegen Golden Walls Ho-
tel*** in Jeruzalem, Villa Nazareth *** 
en het Ein Gedi Kibboets Hotel***

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het middagmaal op 
dag 8

 +  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.
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 µ  Petra, de rode rots van de Nabateeërs
 µ  Lawrence of Arabia’s Wadi Rum en de 
bedoeïenen
 µ  Beiroet: levendig, multireligieus en gla-
moureus
 µ  De Romeinse tempels van Baalbek

DAG 1: Brussel - Istanboel - Amman
Vlucht naar Amman via Istanboel.

DAG 2: Amman - Jerash - Amman O-M-A
De Jordaanse hoofdstad is een fascinerende 
metropool vol contrasten. U bezoekt de King 
Abdullah Moskee, de citadel met de ruïnes van 
o.a. een Romeinse tempel, een Byzantijnse kerk 
en de tempel van Hercules. Daarna gaat u naar 
Jerash, het antieke Gerasa. In die monumentale 

stad uit de Romeinse periode zijn er adembene-
mende ruïnes van tempels, baden en theaters.

DAG 3: Madaba - Mount Nebo - Kerak - 
Petra O-M-A
U gaat naar Mount Nebo, waar Mozes volgens 
de Bijbel uitkeek over het beloofde land en 
dan stierf. U bezoekt Madaba, de stad van 
de bekende Byzantijnse mozaïeken. Via de 
Koninklijke weg, met een stop in Kerak waar 
u het kruisvaarderskasteel uit de 12de eeuw 
bezoekt, gaat u naar Petra.

DAG 4: Petra - Wadi Rum O-M-A
U bezoekt Petra, het resultaat van de lucra-
tieve karavaanhandel in wierook. De rijke 
Nabateeërs bouwden er grafmonumenten en 
tempels. Daarna rijdt u naar Wadi Rum waar 
u overnacht in een luxetent in de woestijn. 
Een unieke ervaring!

DAG 5: Wadi Rum - De Dode Zee O-M-A
Wadi Rum, synoniem voor een uniek woestijn-
landschap, is wereldberoemd geworden door de 
beschrijvingen van Lawrence of Arabia. In 4x4-
voertuigen verkent u dit prachtige landschap. 
De bedoeïenen bereiden voor u een traditioneel 
middagmaal. Dan rijdt u naar de Dode Zee, 
het laagst gelegen meer ter wereld. U kunt er 
door het hoge zoutgehalte even ronddrijven.

DAG 6: De Dode Zee - Amman - Beiroet O-A
U gaat naar Amman voor de vlucht naar Bei-
roet, de grootste stad en belangrijkste haven 
van Libanon. Tijdens de Libanese burgeroor-
log werd de binnenstad grondig verwoest. 
Maar sindsdien doet Beiroet haar best om 
aan te knopen bij haar oude allure, bekend 
als het ‘Parijs van het Oosten’.

DAG 7: Beiroet O-M-A
U wandelt via de Corniche naar het historische 
hart van de stad. Hotel Saint Georges was in 
de jaren 50 en 60 het hoofdkwartier van jetset 
en spionnen. Langs de plekken van de ‘Slag 
van de Hotels’ gaat u naar de heropgebouwde 
benedenstad met de vernieuwde soeks. Aan 
de Place des Martyrs kijkt u naar de resten 
van het Romeinse Beiroet en de ‘Groene Lijn’ 

van de burgeroorlog. U ontdekt de statige 
Aminmoskee en de kathedraal van St.-George. 
In het Nationaal Museum bewondert u de 
schatten van de Feniciërs. U geniet van de 
zonsondergang met zicht op de Middellandse 
Zee, aan de befaamde Pigeon Rocks.

DAG 8: Byblos - Beiroet O-M-A
U rijdt noordwaarts en bekijkt onderweg de 
reliëfs en opschri�en die tal van legers - van 
de Egyptenaren en Assyriërs tot de Franse 
troepen in de jaren 20 - hebben achtergelaten 
in de rotsen aan de nauwe pas van de Nahr 
al-Kalb. In het pittoreske Byblos �aneert u 
door de smalle straatjes en bezoekt u het 
kruisvaarderskasteel. In het prachtige ha-
ventje ontdekt u de magistrale zeevaarders- en 
handelstalenten van de Feniciërs.

DAG 9: Baalbek - Beiroet O-M-A
U gaat naar de hoogvlakte van Bekaa. Met 
zijn uitstekend bewaarde Jupiter- en Bac-
chustempels is Baalbek, het oude Heliopolis, 
een indrukwekkende Romeinse site. Na het 
middagmaal ontdekt u de wijngaarden en 
wijnhuizen die 3.000 jaar traditie nog altijd 
succesvol voortzetten.

DAG 10: Bei�edine - Sidon - Beiroet O-M-A
U rijdt de Libanese bergen in naar de Chouf-
bergen waar de Druzen al eeuwenlang een 
veilig onderkomen vinden. U bezoekt het 
paleis van Beiteddine, een mix van Arabische 
architectuur en Italiaanse barok. De zomerre-
sidentie van de president hee� een prachtige 
collectie historische mozaïeken. Daarna be-
zoekt u het charmante stadje Deir Al Qamar, 
met haar paleizen in oude Libanese stijl, en 
Sidon, de moederstad van de Feniciërs. U 
dwaalt er rond in de eeuwenoude soek en 
bewondert de prachtige Khan al-Franj en het 
pittoreske zeekasteel van de kruisvaarders.

DAG 11: Beiroet - Istanboel - Brussel O
U maakt een wandeling in de residentiële 
wijken Achra�yeh en Mar Mikhael. In een 
oud paleis bezoekt u het Sursockmuseum 
met een indrukwekkende collectie moderne 
Arabische kunst. Terugvlucht.

Met Jorn De Cock naar

JORDANIË & LIBANON
F E N I C I Ë R S ,  N A B AT E E Ë R S  E N  I M M E N S E  G A S T V R I J H E I D
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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 5 boeken, o.a. over de Arabische 
Lente, en woonde 2 jaar in Damascus. Sinds 
2011 woont hij met zijn gezin in Beiroet, 
waar hij werkt als Midden-Oostencorres-
pondent voor De Standaard.

R E ISDATA
 è  15 september 2017
 ç  25 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.495
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 595
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 deskundige 
toelichting door Jorn De Cock

 +  Voorreisvergadering 

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 + Handig reisgidsje Te gast in Jordanië

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle viersterrenhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 11 
(m.u.v. het middagmaal op dag 6)

 +  Vluchten Brussel-Amman en Beiroet-
Brussel telkens via Istanboel met 
Turkish Airlines, de vlucht Amman-
Beiroet, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings- bagage-, 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

 Cursus: Langs Tigris en Eufraat. 
De cultuur van het oude Meso-
potamië, door Michel Tanret. 
Brasschaat, vr. 24 feb. en 10, 17, 
24 maart van 14 tot 16 uur.©
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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 dan 
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 
altijd 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 1ste hoofdstad van Jordanië, rijdt 
u naar Pella, een van de welvarende Deka-
polissteden 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 hee� 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 
dan stierf. U bezoekt Madaba, de stad van de 
bekende Byzantijnse mozaïeken. In Mukawir 
kunt u de Dode Zee zien liggen. In die 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 u door de Wadi Mujib en 
over de King’s Highway naar Kerak. Even bui-
ten Kerak ligt de burcht van de kruisvaarders. 
Ze werd herhaaldelijk door de veldheer Sala-
din bestookt en viel in 1189 in zijn handen. 
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 staat synoniem voor een uniek 
woestijnlandschap. Het is wereldberoemd 
geworden door de beschrijvingen van Law-
rence of Arabia. De legendarische avonturier 
trok er tijdens WO I door met een leger van 
Arabische opstandelingen, die slag leverden 
tegen de Ottomanen. In 4x4-voertuigen ver-
kent u dit prachtige landschap. Daarna een 
traditioneel bedoeïenenmiddagmaal en een 
overnachting in de woestijn in luxetenten. 
Een unieke ervaring!

DAG 10: Bethanië - Dode Zee - Amman 
O-M-A
1ste stop is Bethanië, waar Johannes de Doper 
preekte en Jezus gedoopt zou hebben in de 
Jordaan. Verder naar de Dode Zee waar u halt 
houdt voor het middagmaal. Overnachting 
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 een zeer 
gewaardeerde reisbegeleider.

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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Réginald Moreels

 +  Voorreisvergadering

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Jordanië

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
uitstekende vier- en vijfsterrenhotels, 
in Wadi Rum 1 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

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

 Cursus: Langs Tigris en Eufraat. 
De cultuur van het oude Meso-
potamië, door Michel Tanret. 
Brasschaat, vr. 24 feb. en 10, 17, 
24 maart van 14 tot 16 uur.©
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IRAN

Shiraz

TURKMENISTAN

IRAK

SAOUDI ARABIË

Persepolis

Yazd

Isfahan

Teheran

200 km

 µ  Uitgebreid bezoek aan Persepolis en 
Isfahan
 µ  Verblu�ende architectuur en kalligra�e
 µ  Pre-islam en zoroastrisme
 µ  Genieten van Perzische cultuur en gast-
vrijheid

DAG 1: Brussel - Istanboel - Teheran
Vlucht via Istanboel naar Teheran, waar u 
aankomt na middernacht.

DAG 2: Teheran O-M-A
U vertoe� 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 kalligra�e 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 
ondergebracht in een prachtig Safavidisch 
woonhuis. U houdt nog halt in Meybod met de 
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 1.500 jaar bran-
dend wordt gehouden en de 18de-eeuwse 
Torens der Stilte, waar traditionele begra-
fenisrituelen plaatsvonden. Verder naar de 
Vrijdagmoskee uit de 14de eeuw, het Mir 
Chakhmaqplein en de moskee met marme-
ren 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 Medische 
vormen. Dan naar Naqsh-e Rustam, waar in 
de bergwand 4 monumentale Achaemenidi-
sche 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 motie�egels en roze koepel. 
Wandeling 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
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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 5 boeken, o.a. over de Arabische 
Lente, en woonde 2 jaar in Damascus. Sinds 
2011 woont hij met zijn gezin in Beiroet, 
waar hij werkt als Midden-Oostencorres-
pondent 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 15 jaar werkte ze als 
journalist voor de VRT-nieuwsdienst. Ze 
begeleidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen, ook naar 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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jorn De Cock of 
Katelijne Hermans

 +  Voorreisvergadering 

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Iran

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende vier- en vijfsterrenhotels

 +  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

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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  Tbilisi, politiek en cultureel centrum
 µ  Unieke grotsteden en rotskerken
 µ  De historische wijncultuur
 µ  Het indrukwekkende Kauskasusge-
bergte

DAG 1: Brussel - Istanboel - Tbilisi A
Vlucht naar Tbilisi via Istanboel. 

DAG 2: Tbilisi O-M-A
U bezoekt ‘de stad die van u houdt’. Tal van 
kerken, synagoges en moskeeën benadruk-
ken het multiculturele karakter en ook de 
19de-eeuwse huizen met hun kleurrijke bal-
kons trekken de aandacht. In het Nationaal 
Museum bewondert u de gouden schatten. 
Langs het standbeeld van Moeder Georgië 
gaat u naar het oude kasteel Narikala. Neemt 
u tot slot een duik in de ontspannende zwa-
velbaden?

DAG 3: Tbilisi - Mtskheta - Kazbegi O-M-A
U gaat naar het Jvariklooster en de Svetitsk-
hovelikathedraal in Mtskheta, waar in 337 het 
christendom werd uitgeroepen tot staatsgods-
dienst. Over de eeuwenoude militaire hoofd-
weg gaat u richting Rusland naar Kazbegi, met 
het indrukwekkende Kaukasusgebergte en 
de heilige Mount Kazbek op de achtergrond.

DAG 4: Kazbegi - Gori - Borjomi O-M-A
U gaat naar Gori, de geboorteplaats van Sta-
lin. U bezoekt er het museum, Stalins ouder-
lijk huis en zijn treinwagon. Daarna gaat u 
verder naar Uplistsikhe, in 1000 v. Chr. een 
heidense grottenstad, en reist u door naar 
Borjomi.

DAG 5: Borjomi - Vardzia - Borjomi O-M-A
U bezoekt Vardzia, ooit een verborgen on-
dergrondse stad. In de kathedraal ontdekt 
u de Georgische muurschilderkunst met 
o.a. een portret van de iconische koningin 
Tamar. Langs het fort van Khertvisi gaat u 

naar Akhaltsikhe. Het Rabatifort werd omge-
bouwd tot een architecturaal en archeologisch 
museum.

DAG 6: Borjomi - Kutaisi O-M-A
In het Borjomi Park proe� u het minerale 
bronwater en gaat u ondergronds door de 
grotten van Prometheus. In Kutais bezoekt 
u de Bagratikathedraal en het Gelatiklooster. 
U overnacht in een traditioneel guesthouse 
en tijdens het avondmaal geniet u van een 
authentiek polyfoon optreden.

DAG 7: Kutaisi - Tbilisi O-M-A
U keert terug naar Tbilisi en bezoekt het Mu-
seum voor Schone Kunsten en de meester-
werken van Georgisch geglazuurd aardewerk.

DAG 8: Tbilisi - David Gareja - Telavi 
O-M-A
U rijdt naar het grottencomplex van David 
Gareja gelegen op de grens met Azerbeidzjan. 
De heilige David, 1 van de 13 heilige Syrische 
Vaders, kwam naar deze verlaten plek om te 
bidden. U bezoekt het Lavra klooster.

DAG 9: Telavi - Kakheti regio - Telavi 
O-M-A
Vandaag ontdekt u de beroemde wijnstreek, 
met wijnproeverij rechtstreeks uit de kleipot-
ten. U bezoekt de kathedraal van Alaverdi en 
het landgoed van de aristocratische familie 
Alexander Chavchavadze.

DAG 10: Telavi - Sighnaghi - Tbilisi 
O-M-A
U verkent de vestingstad Sighnaghi, een van 
de grootste ommuurde steden ter wereld die 
eruitziet als een Italiaanse middeleeuwse stad. 
Het uitzicht op het Kaukasusgebergte inspi-
reerde menig Georgisch schilder. Daarna be-
zoekt u het Bodbeklooster dat een belangrijk 
bedevaartsoord is. Onderweg naar Tbilisi 
maakt u kennis met het ambacht van het 
traditionele Georgische brood.

DAG 11: Tbilisi - Istanboel - Brussel 
Transfer naar de luchthaven en terugvlucht 
naar Brussel.

Met Katelijne Hermans naar

GEORGIË
D E  M U LT I C U LT U R E L E  S T E R  V A N  D E  K A U K A S U S

50 km

Tbilisi

GEORGIË

RUSLAND

AZERBEIDZJANARMENIËTURKIJE

Zwarte Zee

Kasbegi

Gori

Borjomi

Kutaisi

Telavi

Sighnaghi
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KATELIJNE HERMANS werkte meer 
dan 15 jaar als journaliste voor de VRT en 
begeleidde al verschillende Davidsfonds-
reizen in het Midden-Oosten, Ethiopië en 
landen van de ex-Sovjetunie. Ze studeerde 
politieke wetenschappen en internationaal 
recht aan de universiteit van Rabat en is 
gefascineerd door de multiculturele wereld.

R E ISDATA
 è  21 september 2017
 ç  1 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 2.610
toeslag 1-persoonskamer: € 480 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

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

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Katelijne Hermans

 +  Voorreisvergadering 

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in com-
fortabele hotels en 1 overnachting in 
traditioneel guesthouse

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het avondmaal op 
dag 10

 +  Vluchten Brussel-Tbilisi h/t via 
Istanboel met Turkish 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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 µ  Unieke cultuur met eeuwenoude en 
mysterieuze tradities 
 µ  Bezoek aan de keizerlijke steden Tokyo, 
Kyoto en Nara 
 µ  Unesco-werelderfgoedsites Hiroshima, 
Kyoto en Ikaruga
 µ  Het iconische uitzicht op de Mount Fuji 
vanuit Hakone
 µ  Het kunsteiland Naoshima
 µ  Overnachting in een typische ryokan

DAG 1: Brussel - Tokyo
Vlucht naar Tokyo.

DAG 2: Tokyo A
Aankomst in de late namiddag en verken-
ningstocht in Tokyo.

DAG 3: Tokyo O-M-A
U bezoekt het Nationaal Museum uitgebreid 
en krijgt een rondleiding in de oude tempel 
van Senso-ji, ook gekend als Asakusa Kannon. 
Daarna geniet u van het uitzicht over de stad 
vanop de Tokyo Skytree, ’s werelds grootste 
vrijstaande toren.

DAG 4: Tokyo O-M-A
U gaat naar de immense vismarkt Tsukiji, 
krijgt een uitgebreide rondleiding in het 
Keizerlijk Paleis en bezoekt het schrijn van 
Meiji Jingu. In het district Omotesando ligt 
de focus op de moderne architectuur. 

DAG 5: Tokyo - Hakone - Tokyo O-M-A
Daguitstap naar Hakone, waar u een onverge-
telijk uitzicht hee� op de Mount Fuji, Japans 
hoogste berg.

DAG 6: Tokyo - Fukuoka O-M-A
Binnenlandse vlucht naar Fukuoka. Daarna 
gaat u verder naar Dazaifu voor een bezoek 
aan het schrijn van Dazaifu Tenmangu.

DAG 7: Fukuoka - Hiroshima O-M-A
U laat de bagage achter in het hotel en neemt 
een weekendtas mee op de treinrit met de 
Shinkansen naar Hiroshima. U bezoekt er het 
Vredespark, het museum van de atoombom 
en de Mitakitempel.

DAG 8: Hiroshima - Miyajima O-M-A
Naar het eiland Miyajima, een van Japans 
mooiste kustlandschappen. U overnacht in 
een typische ryokan.

DAG 9: Miyajima - Omishima - Kurashiki 
O-M-A
U neemt de boot naar Matsuyama en maakt 
een stadsrondrit in Omishima waar u het 
Omishimaschrijn bezoekt. Transfer naar 
Kurashiki.

DAG 10: Kurashiki - Naoshima - Kura-
shiki O-M-A
Daguitstap naar het museumeiland Na-
oshima, het walhalla voor de lie�ebber van 
hedendaagse kunst. U bezoekt het Benesse 
House van de bekende architect Tadao Ando, 
met o.a. werken van Warhol en Hockney. 
Daarna ontdekt u het Chichu Art Museum, 
waar u de waterlelies van Monet kunt zien.

DAG 11: Kurashiki - Himeji - Kyoto O-M-A
In Kurashiki maakt u een verkennende tocht 
in de historische wijk Bikan. Het Ohara Mu-
seum hee� zowel een collectie westerse als 
Japanse kunst. U bezoekt het goed bewaarde 
Himejikasteel dat ook de ‘Witte Reiger’ wordt 
genoemd door zijn vuurbestendige, wit be-
pleisterde muren. 

DAG 12: Kyoto O-M-A
Kyoto was meer dan 1.000 jaar de hoofdstad 
van Japan en ademt nog altijd geschiedenis. 
In de voormiddag bezoekt u de zentempel 
van Ryoan-ji met zijn rotstuin (Unesco-we-
relderfgoed), het Gouden Paviljoen en het 
Nijo-jo, het kasteel van de Tokugawashoguns. 
In de namiddag bewondert u de Kiyomizu 
Dera, de tempel van het zuivere water met 
panoramisch terras. Daarna volgt een tradi-
tionele theeceremonie.

DAG 13: Kyoto O-M-A
U bezoekt het Museum van Miho van de 
Chinees-Amerikaanse architect Ieoh Ming 
Pei. Daarna komt het Nationaal Museum 
en het schrijn van Fushimi Inari aan bod. 
Dat heiligdom is bekend voor zijn galerijen 
die worden overdekt door duizenden rode 
poorten. 

DAG 14: Nara - Ikaruga - Osaka O-M-A
Naar Nara, een schatkamer van de Japanse 
cultuur. Daarna bezoekt u de Horyu-ji, de 
oudste tempel van het land in Ikaruga; Kasuga 
Taisha, een shintoïstisch heiligdom omgeven 
door 3.000 stenen en bronzen lantaarns; en 
de Todai-ji-tempel, ’s werelds grootste houten 
gebouw met het 15 m hoge bronzen Boed-
dhabeeld.

DAG 15: Osaka - Tokyo - Brussel
Terugvlucht via Tokyo naar Brussel.

Met Marc Van Craen naar

JAPAN
H E T  L A N D  V A N  D E  R I J Z E N D E  Z O N

200 km

Tokyo

JAPAN
ZUID-
KOREA

Fukuoka

Hiroshima
Kurashiki

Kyoto

Osaka

Japanse Zee

Stille Oceaan

Hakone
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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  29 september 2017
 ç  13 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 6.340
toeslag 1-persoonskamer (behalve 1 
nacht in een ryokan, daar kamer te 
delen): € 890
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 deskundige uitleg 
door Marc Van Craen

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Japan

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels en 
1 nacht in een typische ryokan

 +  Alle maaltijden van het avondmaal 
op dag 2 t.e.m. het avondmaal op 
dag 14 

 +  Vluchten Brussel-Tokyo en Osaka-
Brussel via Tokyo met All Nippon 
Airways, de binnenlandse vlucht, 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 rijke Goryeo- en Joseon-dynastie
 µ  De DMZ, confrontatie met Noord-Korea
 µ  Historisch erfgoed in Haeinsa en Gye-
ongju
 µ  Mount Seorak en Jeju-eiland, Zuid-
Koreaanse natuurpracht

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Seoul
Vlucht via Frankfurt naar Seoul.

DAG 2: Seoul A
U komt aan en verkent de stad met o.a. Dong-
daemun Design Plaza met de vele kleding-
winkels en de markt van Gwangjang met de 
lekkere eetstalletjes.

DAG 3: Seoul O-M-A
U maakt een stadrondrit met o.a. het Chang-
deokpaleis en zijn ‘geheime tuin’, het Jong-
myoschrijn en de ‘Geestenkamer’. Daarna 
bezoekt u het Gyeongbok Palace en ziet 
de wissel van de wacht. U bezoekt het Na-
tionaal Folklore Museum en gaat langs de 
boeddhistische Jogyesatempel naar de wijk 
Insadong met de typische eetstalletjes. U 
eindigt in de Seoul Tower voor een pano-
ramisch uitzicht. 

DAG 4: Seoul - Panmunjeon - Seoul O-M
U gaat naar Panmunjeon, de zogenaamde 
DMZ of gedemilitariseerde zone tussen Zuid- 
en Noord-Korea, een gebied dat 248 km lang 
en 4 km breed is. Na de Koreaanse Oorlog en 
de wapenstilstand in 1953 werd daar de JSA 
of Joint Security Area opgetrokken. Daarna 
verkent u �e House of Freedom, �e Bridge 
of No Return en �e �ird Tunnel of Ag-
gression. 

DAG 5: Seoul - Mount Seorak O-A
Langs Sokcho gaat u naar het Soraksan Natio-
naal Park. Met de kabelbaan bereikt u het fort 
van Gwongeumsanseong voor een prachtig 
panorama. U bezoekt de Shinheungsatempel 
en de Sokcho Jongang Markt.

DAG 6: Mount Seorak - Chungju - An-
dong O-A
U gaat naar het groenblauwe meer van 
Chungju en maakt er een tochtje met de fer-
ryboot. U bezoekt de Gosugrot en gaat daarna 
verder naar Andong voor de Hahoe Village. 
Daar werden de huisjes en het stratenplan 
gereconstrueerd volgens de Joseonperiode.

DAG 7: Andong - Haeinsa - Gyeongju 
O-M-A
U bezoekt de Haeinsatempel met de unieke 
Tripitaka Koreana, meer dan 80.000 13de-
eeuwse houtblokken met boeddhistische 
inscripties. Dan gaat u naar Gyeongju waar 
u ’s avonds een misoshow bijwoont, dat is 
een historische evocatie.

DAG 8: Gyeongju O-M-A
U belee� enkele historische hoogtepunten 
van Zuid-Korea met o.a. de Bulguksatem-
pel, de perfecte illustratie van de kunde van 
de Silla-architecten, de Seokguramgrot met 
een prachtig Boeddha-altaar, het Nationaal 
Museum, de Vierkoppige Boeddha, de Bun-
hwangsa Pagode, Tumuli Park en de ster-
renwacht Cheomseongdae.

DAG 9: Gyeongju - Busan O-M
In de Unmoonsatempel die wordt geleid door 

boeddhistische nonnen maakt u het dagelijkse 
ritueel mee. Dan gaat u naar de havenstad 
Busan, ook wel ‘Klein Hongkong’ genoemd. 
U bezoekt er o.a. de gigantische vissershaven, 
die u vanop de Busan Tower kunt overzien. 

DAG 10: Busan - Jeju O-A
Na de vlucht naar Jeju gaat u naar Yongduam 
Rock, een grillige rotsformatie in de vorm van 
een drakenkop. Daarna ontdekt u het schrijn 
van Samsunghyeol met de legende van de 3 
goden, Hyeopjae beach, het Osulloc Green 
Tea museum en de plantage. U wandelt langs 
de kust van Yongmeori.

DAG 11: Jeju O-A
Laat u overrompelen door de spectaculaire 
kli�en van Jusangjeolly, de watervallen van 
Cheonjeyeon en Jeongbang en het Jeju Folk 
Village.

DAG 12: Jeju - Gwangju O-A
Uitstap naar het oostelijke deel van het ei-
land met prachtige uitzichtpunten, grotten 
en kraters. Daarna neemt u het vliegtuig naar 
Gwangju.

DAG 13: Gwangju - Suncheon/Yeosu - 
Gwangju O-M-A
U bezoekt het mooi in de natuur geïntegreer-
de Naganeupseong Folk Village, het ecolo-
gisch park in de Suncheonbaai en de Yeosu 
Exposite van de Wereldtentoonstelling 2012.

DAG 14: Gwangju - Seoul O-A
Na het onbijt neemt u de KTX (Korea Train 
eXpress) die u in 2 uur terug naar Seoul 
brengt. U gaat langs de koningsgraven in 
Seonneung en de Bongeunsa Tempel. In de 
namiddag hee� u vrije tijd om te winkelen in 
het shoppingparadijs dat Seoul is en sluit u de 
reis af met een typisch Koreaans avondmaal.

DAG 15: Seoul - Frankfurt - Brussel O
Rond de middag transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht.

Met Stefan Blommaert naar

ZUID-KOREA
E E N  G O E D  B E WA A R D E  E N  G E H E I M E  A Z I AT I S C H E  PA R E L
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STEFAN BLOMMAERT studeerde ge-
schiedenis en werkt sinds 1984 voor de 
VRT. Hij was eerst correspondent in Rusland, 
daarna verslaggever voor China en Azië 
vanuit Beijing.

R E ISDATA
 è  10 september 2017
 ç  24 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.970
toeslag 1-persoonskamer: € 1.235 
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 deskundige toe-
lichting door Stefan Blommaert

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Zuid-
Korea

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle hotels

 +  6 middag- en 11 avondmalen in de 
hotels of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel- Seoul h/t met 
Lufthansa telkens via Frankfurt, de 
binnenlandse vluchten, de luchtha-
ventaksen

 + 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  De dynamische havenstad Shanghai
 µ  De wonderlijke tuinen van Suzhou en het 
idyllische Westelijke Meer in Hangzhou
 µ  Het unieke terraco�aleger in Xian
 µ  De Verboden Stad in Beijing en het kei-
zerlijke zomerverblijf in Chengde

DAG 1: Brussel - Amsterdam - 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 Manda-
rijn Yu. Middagmaal in het befaamde restau-
rant Lubolang. U kuiert langs de Huangpu-
rivier op de promenade de Bund.

DAG 3: Shanghai O-M-A
U gaat naar Pudong, het �nanciële 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 
gaat u naar Suzhou, bekend voor de sierlijke 
tuinen 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 krijgt u een mid-
dagmaal in het goed bewaarde waterdorpje 
Tongli. In Hangzhou ervaart u het heden-
daagse Chinese straatleven 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.

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 avondmaal proe� 
u een zeer typisch stoommandengerecht.

DAG 8: Xian O-M-A  
Een hoogtepunt is de archeologische site 
van het terracottaleger, gebouwd door de 
1ste keizer van China, keizer Qin Shi Huang. 
Krijgers en boogschutters in gevechtsformatie 
en strijdwagens met paarden zorgen voor 
een boeiende evocatie. ’s Avonds geniet u 
van het avondmaal en een wervelende Tang 
Dynastydans- en muziekshow.

DAG 9: Xian O-M-A
Bezoek aan het Shaanxi Provinciaal Museum 
met zijn indrukwekkende collectie. In de 
namiddag vertoe� 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
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 komt ook langs de Olympi-
sche 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 talrijke paleizen. U wandelt door 
de nauwe straatjes van de Hutong, de 700 jaar 
oude stadswijk. Middagmaal in een typisch 
restaurant aan het stadsmeer. Avondmaal met 
de befaamde gelakte Pekingeend. 

DAG 17: Beijing - Amsterdam - Brussel
Terugvlucht via Amsterdam.

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 
20 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
 +  Het recital in Suzhou en de Tang 

Dynastyshow met avondmaal in Xian

 +  De toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Lieve De Clerck

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in China

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle viersterrenhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het middag-
maal op dag 2 t.e.m. het avondmaal 
op dag 16 in lokale restaurants of 
de hotels

 +  Vluchten Brussel-Shanghai en Beijing-
Brussel telkens via Amsterdam met KLM, 
de binnenlandse vlucht, de luchtha-
ventaksen

 +  Exprestrein Xian-Luoyang en 
Luoyang-Beijing

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in com-
fortabele autocar met airconditioning

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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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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 Jaipur
 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 ondergedom-
peld in ‘Incredible India’. U bezoekt het Natio-
naal Museum en de tombe van Humayun, een 
staaltje van de prachtige Mogolarchitectuur.

DAG 3: Delhi - Mandawa O-M-A
U gaat naar Mandawa, waar u wandelt door 
de wijk met de talrijke haveli’s of koopmans-
huizen met boeiende muurschilderingen.

DAG 4: Bikaner O-M-A
U ontdekt de woestijnstad Bikaner, die 
dankzij haar ligging langs de eeuwenoude 
karavaanroutes uitgroeide tot een bloeiende 
nederzetting. U bezoekt er het majestueuze 
Lalgarhpaleis.

DAG 5: Jaisalmer O-M-A
Jaisalmer of de Gouden Stad is een van de 
meest exotische steden van deze reis. De his-
torische monumenten zijn meestal bewoond 
en de stad lijkt weggeplukt uit de sprookjes 
van Duizend-en-een-nacht.

DAG 6: Jaisalmer O-M-A
U verkent Jaisalmer verder met o.a. de prach-
tige haveli’s, het Sonargarhfort en de talrijke 
jaïntempels. In de bazaar ziet u het typische 
borduurwerk met kleine stukjes spiegelend 
glas. Daarna gaat u naar de Samduinen voor 
de zonsondergang.

DAG 7: Jodhpur - Rohetgarh/Luni O-
M-A
U verkent Jodhpur, een belangrijk handels-
centrum. Daar staat het immense fort van 
Mehrangarh, het grootste verdedigingswerk 
van Rajasthan. Daarna reist u verder tot Ro-
hetgarh/Luni.

DAG 8: Ranakpur - Udaipur O-M-A
De weg naar het idyllische Udaipur loopt 
langs 1 van de mooiste jaïntempels: de Chau-
mukha of Tempel van de Vier Gezichten. Het 
is een schitterend bouwwerk van wit marmer 
en met bijzonder beeldhouwwerk versierd.

DAG 9: Udaipur O-M-A
Udaipur is een van de meest romantische 
steden van Rajasthan dankzij de groene vallei 
met vele meren, parken en tuinen. Ook de 
paleizen, waaronder het beroemde Stads-
paleis, maken de stad uniek. U maakt een 
boottochtje op Lake Pichola.

DAG 10: Deogarh O-M-A
U rijdt naar Deogarh met het gelijknamige 
paleis. In het fort midden in dit kleurrijke 
dorpje wacht u weer een aangenaam verblijf.

DAG 11: Jaipur O-M-A
U gaat naar de roze stad Jaipur, de hoofdstad 
van Rajasthan, en bezoekt 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. In Agra ontdekt u het Rode Fort.

DAG 14: Agra - Delhi O-M-A
Vandaag staat u oog in oog met de weergaloze 
Taj Mahal. Dit mausoleum dat Shah Jehan 
bouwde voor zijn geliefde Mumtaz Mahal is 
van een ongeëvenaarde schoonheid. In de 
namiddag rijdt u naar Delhi.

DAG 15: Delhi O-M-A
U bezoekt o.a. de Qutub Minar en de im-
posante moskee van Jama Masjid. U rijdt 
langs de India Gate, Raj Ghat, het monument 
voor Mahatma Ghandi en het Rode Fort. U 
bezoekt de Gurudwara Sis Ganj, een levendige 
tempel en heiligdom van de Sikhs. Daarna 
hee� u vrije tijd om nog wat te winkelen. Na 
het avondmaal wordt u naar de luchthaven 
gebracht voor de rechtstreekse terugvlucht 
naar Brussel.

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 verbleven in prachtige paleizen vol 

luxe en comfort. Tot ze na de onafhankelijkheid van 

het land hun privileges verloren. Op dat moment 

werd het voor hen moeilijker om hun luxueuze re-

sidenties te onderhouden. Heel wat maharadja’s 

lieten hun eigendom dan ook ombouwen tot een 

museum of luxehotel, een Heritage Hotel.

Tijdens deze reis logeert u op verschillende plaatsen 

in zo’n Heritage Hotels. Zo kunt u comfortabel en in 

stijl (na)genieten van de glorie van de maharadja’s in 

de meest exotische deelstaat van India.

Met Francis Laleman of Anne Desplenter naar 

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 40 jaar met India 
bezig. Na zijn studies indologie en tocharis-
tiek 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 elke week over het 
leven in India op Radio 1. Vandaag is hij CEO van 
India Business Support.

ANNE DESPLENTER leerde India kennen toen 
ze een schoolproject in Jaipur steunde. Haar 1ste 
bezoek was een openbaring. Haar fascinatie voor 
de Indische cultuur is sindsdien alleen nog maar 
gegroeid en ze reisde al verschillende keren door 
Rajasthan. Naast Egypte en Italië is India haar 
grote reisliefde. Ze wordt erg gewaardeerd als 
een enthousiasmerend reisbegeleider.

R E ISDATA (L A LE M A N)
 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

R E ISDATA (DESPLE NTE R )
 è  24 november 2017
 ç  9 december 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.365  
toeslag 1-persoonskamer: € 890 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door Francis Laleman of Anne Desplenter 

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in India

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvol-
le hotels (in Mandawa, Bikaner, Rohetgarh/
Luni, Deogarh en Jaipur in Heritage Hotels) 

 + Alle maaltijden vanaf het ontbijt op dag 2 
t.e.m. het avondmaal op dag 15

 +  Vluchten Brussel-Delhi h/t met Lufthansa via 
Frankfurt of München, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse per 
autocar met airconditioning

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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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200 km

INDIA

Mumbai

Nasik
Aurangabad

Goa

Calicut

Wayanad

Cochin
Allepey

Trivandrum

 µ  De miljoenenstad Bombay
 µ  De boeddhistische tempelgro�en van 
Ajanta en Ellora
 µ  ‘God’s own Country’ Kerala
 µ  Het christelijke Goa
 µ  De prachtige ‘Back Waters’

DAG 1: Brussel - Mumbai
Rechtstreekse vlucht naar het vroegere Bombay.

DAG 2: Mumbai O-M-A
U verkent Mumbai met o.a. de ‘Gateway of 
India’, Victoria Terminus, de Dhobi Ghats 
wasplaatsen, de Barefoot Slums, de residentie 
van Mahatma Gandhi en het Prince of Wales 
Museum. Mumbai is ook het centrum van de 
Indiase jetset en de �lmindustrie, vandaar de 
naam ‘Bollywood’.

DAG 3: Mumbai - Nasik O-M-A
U gaat naar de heilige stad Nasik, die al werd 
vermeld in het Ramayanaverhaal. Het is een 
belangrijk pelgrimsoord met zo’n 2.000 tem-
pels en vele ghats of trappen naar de oevers 
van de Godavari waar de hindoes komen 
baden. Ook de Sulawijngaarden, centrum van 
de Indiase wijnproductie, zijn een bezoek en 
een proeverij meer dan waard.

DAG 4: Nasik - Aurangabad O-M-A
U rijdt naar Aurangabad en bewondert de 
rotstempels van Ellora met de prachtige Kai-
lashtempel, een ode aan de mythische berg 
waar de goden verbleven.

DAG 5: Aurangabad O-M-A
Vandaag bezoekt u de grotten van Ajanta, een 
mengeling van boeddhistische, hindoeïstische 
en jaïnarchitectuur, beeldhouwwerk en opval-
lend goed bewaarde muurschilderingen over 
het leven van Boeddha. 

DAG 6: Aurangabad - Goa O-M-A
Vlucht via Mumbai naar Goa. De talrijke 
barokke en gotische kerken tussen het hin-
doeïstische erfgoed maken een bijzondere 
indruk. Het Portugese koloniale verleden 
hee� duidelijk zijn sporen nagelaten.

DAG 7: Goa O-M-A
U verkent Goa en bezoekt o.a. de Basilica 
Bom Jesus van Franciscus Xaverius, de Sé 
kathedraal en de Shri Mangeshtempel die is 
gewijd aan Shiva en aan de Shanta Durga ter 
ere van Parvati.

DAG 8: Goa - Calicut O-M-A
Vlucht via Mumbai naar Calicut of Kozhi-
kode. Het was daar dat Vasco Da Gama aan 
land kwam om een paar maanden later met 
schepen vol specerijen terug te keren. Het 
was het begin van het Europese koloniale 
imperium in het oosten.

DAG 9: Calicut - Wayanad National Park 
O-M-A
U gaat naar het Wayanad National Park, een 
van de mooiste van Kerala, waar het ecotoe-
risme wordt afgestemd op de talrijke stammen 
(kastes) die in de regio wonen.

DAG 10: Wayanad National Park O-M-A
U geniet een hele dag van de prachtige fauna 
en �ora van het Wayanad National Park. Mis-
schien ziet u naast olifanten ook de bedreigde 
tijgers. 

DAG 11: Wayanad National Park - Cochin 
O-M-A
Met de trein gaat u naar Cochin, de histo-
rische maar levendige havenstad. U bezoekt 
er o.a. de bekende Chinese visnetten, Fort 
Cochin, de oudste Europese nederzetting 
met de St.-Franciscuskerk en het Hollands 
Paleis. ’s Avonds woont u een Kathakalidans-
opvoering bij.

DAG 12: Cochin - Allepey O-M-A
U gaat naar Allepey waar u aan boord gaat 
van een house boat en langs de kanalen vaart 
om te genieten van het dagelijkse leven op en 
langs de ‘Back Waters’. U overnacht aan boord.

DAG 13: Allepey - Kovalam O-M-A
U reist naar Kovalam, een aangename 
badplaats. Daar hee� u vrije tijd, voor een 
Ayurvedische behandeling of yoga-initiatie 
bijvoorbeeld.

DAG 14: Kovalam O-M-A
In Trivandrum, de hoofdstad van Kerala, 
gaat u langs de Padmanabhatempel naar het 
Napier Museum. U vindt er juwelen, Chola-
bronzen en de Chitra Art Gallery.

DAG 15: Kovalam - Trivandrum - Mum-
bai O-M-A
U wordt naar de luchthaven van Trivandrum 
gebracht voor de vlucht naar Mumbai. Als 
er genoeg tijd is, bezoekt u er o.a. nog de 
specerijenmarkt. Na het avondmaal in Mum-
bai gaat u naar de luchthaven voor de recht-
streekse terugvlucht naar Brussel.

DAG 16: Mumbai - Brussel
Vlucht naar Brussel, waar u ’s morgens aan-
komt.

Met Prakash Goossens naar

ZUID-INDIA
A R C H I T E C T U R A L E  V E R S C H E I D E N H E I D  E N  E X OT I S C H E  N AT U U R P R A C H T 
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PRAKASH GOOSSENS studeerde aan de 
KU Leuven, de Université Robert Schuman in 
Straatsburg en de UCL en was o.a. assistent 
aan de rechtenfaculteit van de KU Brussel. 
Nu is hij verantwoordelijke Projectenbeheer 
in Azië voor de Congregatie Broeders van 
Liefde. In die functie is hij al vaak terugge-
gaan naar zijn geboorteland, India.

R E ISDATA
 è  25 oktober 2017
 ç  9 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.340
toeslag 1-persoonskamer: € 990 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor vermelde 

bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Prakash Goossens

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in India

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle hotels

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
15 (picknick of maaltijd aan boord 
zijn mogelijk in functie van de bin-
nenlandse vluchten)

 +  Vlucht Brussel-Mumbai h/t met 
Brussels Airlines, de binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
een autocar met airconditioning

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

 Cursus: In het voetspoor van de 
Boeddha. De ontstaansgeschie-
denis van het boeddhisme, door 
Francis Laleman. Genk, di. 21 feb. 
en 7, 14 maart van 14 tot 16.30 uur.

 Cursus: Land van tegenstellin-
gen. India in beeld, door Prakash 
Goossens. Tielt, di. 24, 31 jan. en 
14, 21 feb. van 14 tot 16 uur.©
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 µ  Het Land van de Donderdraak en het 
Bruto Nationaal Geluk
 µ  Het �impu Tsechu Festival, een oud 
religieus festival
 µ  Het spectaculaire Tijgersnest en andere 
prachtige kloosterburchten 
 µ  Bezoek aan Old en New Delhi

DAG 1: Brussel - Delhi
Vlucht via München naar Delhi, waar u aan-
komt tegen middernacht.

DAG 2: Delhi O-M-A
U bezoekt Old en New Delhi met o.a. de 
Qutub Minar, de imposante Jama Masjid 
Moskee, Raj Ghat, het monument voor Ma-
hatma Ghandi en het Rode Fort. Met een 
riksja verkent u het chaotische Old Delhi.

DAG 3: Delhi - Paro - �impu O-M-A
U maakt een vlucht over spectaculaire berg-
landschappen tot Paro, in het westen van 
Bhutan. Op weg naar de hoofdstad �imphu 
bezoekt u Simtokha Dzong. Een dzong is een 
architecturaal complex met gebouwen van 
het regionale bestuur en een klooster met 
tempels. U verkent �impu, helemaal opge-
trokken in de traditionele nationale bouwstijl.

DAG 4: �impu O-M-A
U woont het �impu Tsechu Festival bij. Tse-
chu staat voor ‘religieus feest’ en houdt bij-
zondere tradities in stand waarbij monniken 
met imposante maskers en prachtige kledij 

religieuze dansen uitvoeren. Voor de inwo-
ners is dat het belangrijkste festival van het 
jaar, dat zij in schitterende out�ts bijwonen.

DAG 5: �impu O-M-A
In de vroege ochtend woont u het ontrollen 
van de �ongdrel bij, dat is een enorme thanka 
of gebedsdoek. Voor de lokale bevolking is 
dat het hoogtepunt van het festival, omdat 
ze louter door het bijwonen ervan worden 
vrijgesteld van hun zonden. Daarna bezoekt 
u de Memorial Chörten, opgedragen aan het 
koningshuis, het Changangkha klooster en het 
nonnenklooster van Drupthob. �impu is het 
centrum voor de nationale kunsten en am-
bachten, die in Bhutan zorgvuldig van de ene 
generatie op de volgende worden doorgegeven.

DAG 6: �impu - Phobjikha O-M-A
U maakt een lange rit door eeuwig groene 
landschappen met op de achtergrond de be-
sneeuwde toppen van de Himalaya (bij helder 
weer). U rijdt over de Dochu-Lapas met de 108 
chortens en stopt in schilderachtige dorpjes, 
bij panoramapunten, spectaculaire natuur-
scènes en traditionele boerderijen. U eindigt 
in de vallei van Phobjikha, waar de zeldzame 
zwartnekkraanvogels uit Tibet overwinteren. 

DAG 7: Phobjikha - Punakha O-M-A
Onderweg naar Punakha bezoekt u het Chimi 
Lakhangklooster van de ‘gekke’ Lama Drugpa 
Künleg, een bedevaartsoord voor vrouwen 
die zwanger willen worden. Het mooi gelegen 
klooster van Gangtey behoort tot de Nyingma-
paorde van het Tibetaanse boeddhisme. In de 
vroegere winterhoofdstad Punakha bezoekt u 
het imposante klooster. Dat is prachtig gelegen 
bij de samenvloeiing van 2 rivieren en er zijn 
mooie beelden en muurschilderingen.

DAG 8: Punakha - Paro O-M-A
In Paro bezoekt u Kyichu Lhakhang, het 
oudste en meest heilige klooster uit de 7de 
eeuw dat door de Tibetaanse koning Songtsen 

Gampo gebouwd werd. Daarna bezoekt u Ta 
Dzong, een voormalige uitkijktoren en nu een 
nationaal museum, en ten slotte Rimpung 
Dzong, een kloosterfort uit 1645 waar nog 
200 monniken leven.

DAG 9: Paro O-M-A
Als u dat wilt, kunt u een steile wandeling 
maken naar het klooster van �aksang, het 
Tijgersnest. In deze hoog gelegen kloostergrot 
arriveerde Guru Rinpoche op miraculeuze 
wijze in Bhutan, gedragen door een vliegende 
tijgerin. Als u deze wandeling van 5 uur liever 
niet maakt, is er een alternatief programma.

DAG 10: Paro - Delhi O-M-A
Terugvlucht naar Delhi en na het avondmaal 
transfer naar de luchthaven.

DAG 11: Delhi - Brussel 
Vlucht naar Brussel met overstap, waar u ’s 
morgens aankomt.

Het geïsoleerde kleine koninkrijk Bhutan koestert 

eeuwenoude tradities en hanteert als economisch 

principe het ‘Bruto Nationaal Geluk’. Dat is een ont-

wikkelingsfilosofie, gelanceerd door de 4de koning 

Jigme Singye Wangchuck, die uiteindelijk tot een 

VN-resolutie over geluk leidde. 

Tijdens uw reis komt u meer te weten over het Bruto 

Nationaal Geluk, plant u een geluksboom in de Royal 

Gardens (onder voorbehoud) en maakt u inspirerende 

positieve interventies mee die kunnen bijdragen 

tot uw geluk.

Per kamer ontvangt u een exemplaar van GELUK 2.0, 

de nieuwe versie van The World Book of Happiness 

van uw reisbegeleider Leo Bormans.

Met Leo Bormans naar 

BHUTAN 
D E  D O N D E R D R A A K  E N  H E T  B R U TO  N AT I O N A A L  G E L U K  I N  D E  I M P O S A N T E  H I M A L AYA

200 km

NEPAL
BHUTAN

Paro

Thimpu
Phobjikha

Punakha
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LEO BORMANS is auteur van internatio-
nale bestsellers als Geluk. The World Book of 
Happiness. Hij is master in Letteren en Wijs-
begeerte en was meer dan 20 jaar hoofd-
redacteur van het onderwijsblad Klasse. 
Nu reist hij de wereld rond als adviseur en 
spreker over geluk en levenskwaliteit. Hij was 
al eerder te gast in Bhutan, op uitnodiging 
van de Bhutanese regering.

R E ISDATA 
 è  28 september 2017
 ç  8 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.860
toeslag 1-persoonskamer: € 330
korting voor Davidsfondsleden: € 60 
min. 15, max. 25 deelnemers

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

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Leo Bormans

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs 

 +  Het boek GELUK 2.0 (1 per kamer)

 +  Handig reisgidsje Te gast in Bhutan

 +  Overnachtingen met ontbijt in een-
voudige maar kwaliteitsvolle hotels 

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt 
op dag 2 t.e.m. het avondmaal op 
dag 10

 +  Vluchten Brussel-Delhi h/t met 
Lufthansa via München of Frankfurt, 
de vluchten Delhi-Paro h/t, de lucht-
haventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
voertuigen met airconditioning

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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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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. Bezoek aan de 
hoofdstad met de Sule en tal van andere 
pagodes, de Indische en de Chinese wijk, 
de Victoriaanse gebouwen uit de koloniale 
periode. 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 Botahtaungpa-
gode. Vlucht naar Heho en doorreis naar het 
Inlemeer via het dorpje Nyaugshwe. Met een 
gemotoriseerde kano gaat u naar het hotel.

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 8.000 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 2.000 
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 1.500 m hoge 
uitgedoofde vulkaan. Een spiritueel pareltje.

DAG 9: Pagan - Mandalay O-M-A
Vlucht naar Mandalay, culturele hoofdstad 
van Myanmar. Deze koningsstad hee� een 
exotische charme die grote indruk maakt 

op vele bezoekers. Naar Amarapura, 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 Kuthodaw-
pagode 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 �guren en de �anboddhaypa-
gode met meer dan 500.000 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. Er zijn bijna elke dag 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 stemming 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
 + De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Marc Van Craen

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in Myanmar

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende hotels

 +  Alle maaltijden vanaf het middag-
maal 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

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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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Hanoi

Hue
Danang

Ho Chi Minh City
(Saigon)

Nha Trang

Hai Phong

Halong Bay

Vinh

Nanning

VIETNAM

CAMBODJA

LAOS Hainan

THAILAND

CHINA

Sapa

Hoi An

100 km

 µ  Schilderachtig Hanoi, de meest poëti-
sche stad van Azië
 µ  De baai van Halong, een wereldwonder 
van de natuur
 µ  De keizerlijke hoofdstad Hue 
 µ  De charme van Hoi An
 µ  De bruisende metropool Ho Chi Minh-
stad

DAG 1: Brussel - Bangkok - Hanoi 
Vlucht naar Hanoi via Bangkok.

DAG 2: Hanoi M-A
U komt ’s ochtends aan en rijdt door de rijst-
velden van de Rode Rivierdelta naar de hoofd-
stad. U wandelt langs het Hoan Kiemmeer en 
bezoekt de Ngoc Son- en Quan �anhpagode. 
U maakt een rit met een xi kho of rickshaw 
door de stad, bezoekt het geschiedkundig mu-

seum en geniet ’s avonds van een voorstelling 
in het prachtig gerenoveerde operagebouw, 
een kopie van de opera in Parijs. 

DAG 3: Hanoi - Sapa O-M-A
Hanoi is een stad van meren en water, met 
het Ho Tay of Westmeer als grootste meer. 
U bezoekt het mausoleum van Ho Chi Minh 
en zijn residentie, net als de Mot Cotpagode. 
Daarna bewondert u de Tempel van Lite-
ratuur, een aan Confucius gewijde pagode 
uit 1070 en de allereerste universiteit van 
Vietnam. U rijdt naar Sapa over de pas aan-
gelegde snelweg en bezoekt onderweg het 
etnologisch museum.

DAG 4: Sapa O-M-A
In het bergachtige noorden van Vietnam 
vindt u kleurrijke bergvolkeren die eeuwen 
geleden uit China zijn geëmigreerd. U wan-
delt over bamboe bruggen en langs valleien 
omgeven door steile bergruggen en rijstter-
rassen, waar u kennismaakt met de Black 
H'Mong en de Red Zao. Die bergstammen 
hebben tot in de 20ste eeuw in isolement 
geleefd en zijn nog altijd herkenbaar door 
hun traditionele kledij. In de namiddag gaat 
u met de kabelbaan de Phan Xi Păng op, met 
3.143 m de hoogste berg van Indochina.

DAG 5: Sapa - Hanoi O-M-A
In de voormiddag bezoekt u de zaterdagmarkt 
in Can Cau, waar etnische minderheden zo-
als de H’Mong Tu Di, de Tay en de Nung 
samenkomen om handel te drijven. Daarna 
rijdt u naar Hanoi.

DAG 6: Hanoi - Halong Bay O-M-A
Na het ontbijt rijdt u naar de Golf van Tonkin, 
waar u aan boord gaat van een luxueuze jonk 
voor een minicruise op de wereldberoemde 
baai van Halong. U overnacht aan boord van 
deze traditionele Vietnamese boot.

DAG 7: Halong Bay - Hanoi - Hue O-A
U geniet van een brunch op de jonk en keert 
daarna terug naar Hanoi, met onderweg een 
stop bij de But �ap-pagode. Daarna vliegt 

u naar Hue, ooit de keizerlijke hoofdstad 
van Vietnam.

DAG 8: Hue - Danang - Hoi An O-M-A
In het hart van Centraal-Vietnam ligt het mooie 
Hue, een stad vol geschiedenis. De keizerlijke 
gra�ombes van de heersers van de Nguyen-
dynastie zijn de reis waard. U bezoekt er de 
tombe van keizer-dichter Tu Duc. Daarna cruist 
u op de Parfumrivier en bezoekt onderweg de 
�ien Mupagode. U verkent de citadel en de 
keizerlijke Verboden Stad. Over de spectacu-
laire Hai Van-pas of de pas van zee en wolken 
gaat u verder naar Hoi An, met een stop in 
Danang voor het Cham-museum. 

DAG 9: Hoi An O-M-A
Het havenstadje Hoi An - het ‘Vietnamese 
Brugge’ - ademt de sfeer van de 16de en 17de 
eeuw. Het centrum met de bekende Japanse 
houten brug is Unesco-werelderfgoed. U 
bezoekt de ruïnes van My Son en Tra Kieu, 
typerend voor de zeer oude hindoeïstische 
Champabeschaving.

DAG 10: Hoi An - Danang - Ho Chi Minh 
O-M-A
U vliegt van Danang naar Ho Chi Minh City, 
het vroegere Saigon en het hart van een eco-
nomisch succesverhaal. U bezoekt de stad met 
o.a. het postkantoor uit de Franse koloniale 
tijd, de neogotische kathedraal, het Museum 
van de Vietnamoorlog, Chinatown en de 
Binh Tay markt. U geniet van een avondmaal 
met typische gerechten uit de rijke Zuid-
Vietnamese keuken.

DAG 11: Ho Chi Minh - Cu Chi - Bang-
kok O-M
U gaat naar Cu Chi, het beruchte tunnelnet-
werk met vernu�ige nepingangen en val-
kuilen die de Amerikaanse vijand moesten 
misleiden. Daarna hee� u nog wat vrije tijd 
voor de transfer naar de luchthaven voor de 
nachtvlucht via Bangkok.

DAG 12: Brussel
Aankomst in Brussel. 

Met Paul De Vos naar

VIETNAM
G E S C H I E D E N I S ,  C U LT U U R  E N  E C O N O M I S C H E  V O O R U I TG A N G
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PAUL DE VOS was diplomaat en werkte 
35 jaar lang voor het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Hij heeft 
dankzij zijn vele buitenlandse opdrachten 
een zeer goede historische en culturele 
kennis van vooral het Verre- en Midden-
Oosten. Hij werkte in diverse diplomatieke 
en consulaire posten als Damascus, Teheran, 
Hanoi, Shanghai en Hong Kong.

R E ISDATA 
 è  7 november 2017
 ç  18 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 3.495
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 555
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 deskundige 
toelichting door Paul De Vos

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 + Handig reisgidsje Te gast in Vietnam

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende viersterrenhotels 

 + Alle maaltijden vanaf het middag-
maal op dag 2 t.e.m. het middag-
maal op dag 11 (rijkelijke brunch op 
dag 7)

 +  Vluchten Brussel-Hanoi en Ho Chi 
Minh-Brussel telkens via Bangkok 
met Thai Airways, de binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen

 +  Vervoer ter plaatse in comfortabele 
autocar

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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  5 oude en nog bestaande hoofdsteden 
van Zuid-Oost-Azië
 µ  De bruisende miljoenenstad Bangkok
 µ  �aise historische sites Sukothai en Ay-
yuthaya
 µ  Siem Reap met de tempels van Angkor 
Wat, misschien wel de mooiste van heel 
Azië

DAG 1: Brussel - Bangkok - Phnom Penh
Vlucht via Bangkok naar Phnom Penh, de 
hoofdstad van Cambodja. 

DAG 2: Phnom Penh M-A
U komt aan in de voormiddag. Met een tuk-
tuk verkent u de stad en rijdt u o.a. langs de 
heuveltempel Wat Phnom tot bij de Russische 
markt. 

DAG 3: Phnom Penh O-M-A
U bezoekt Tuol Sleng, de foltergevangenis 
waar in de tijd van de Rode Khmer 17.000 
gevangenen zaten waarvan er maar 7 over-
leefden. De stoepa met 8.000 schedels in de 
‘killing �elds’ van het nabijgelegen Cheung 
Ek is het symbool van deze gruwel. In de 
namiddag gaat u naar het Koninklijk Paleis 
met zijn Zilveren Pagode. 

DAG 4: Phnom Penh - Siem Reap O-M-A
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar Siem 
Reap, langs Kompong Cham en Kongpong 
�om en met een picknick onderweg. U be-
zoekt de Roluos, de oudste groep van tempels 
uit de Khmer periode. Als u dat wilt, kunt 
u de Phnom Bakheng beklimmen voor een 
panoramisch zicht op Angkor. Daarna bezoekt 
u het Angkor National Museum.

DAG 5: Siem Reap O-M-A
U gaat naar Kbal Spean, de ‘rivier van 1.000 
lingas’, en dan naar Bantei Srey, ‘de vrouwen-
citadel’. Deze kleine roze-zandstenentempel 
wordt gezien als de ultieme vervolmaking van 
de klassieke Khmerkunst. Daarna ontdekt u 
de door wortels overwoekerde tempel van 
Ta Phrom, die werd gesticht door Koning 
Jyavarman VII als klooster voor Mahayana 

boeddhisten. Bij het avondmaal geniet u van 
een Apasara dansspektakel.

DAG 6: Siem Reap O-M
Vandaag bezoekt u het beroemde Angkor 
Wat, heiligdom opgedragen aan de god 
Vishnu. Deze gigantische tempelberg is een 
meesterwerk van de Khmerarchitectuur en 
-kunst. In de namiddag gaat u aan boord van 
een sampan en verkent u de drijvende markt 
van Kompong Phluk.

DAG 7: Siem Reap - Bangkok O-M-A
U gaat naar Angkor �om, de antieke hoofd-
stad met o.a. de Zuidelijke Poort, de Bayon 
met zijn 54 torens, de tempelberg van Bap-
huon, het Koninklijk Domein met de tempel 
van Phimeanakas, het Olifantenterras en het 
terras van de Leprozenkoning. Daarna wordt 
u naar de luchthaven gebracht voor de vlucht 
naar Bangkok.

DAG 8: Bangkok O-M-A
U bezoekt het Koninklijk Paleis met zijn 
gouden tempels, waaronder die van de 
Smaragden en de Liggende Boeddha. In de 
namiddag maakt u een boottocht op de Chao 
Phrayarivier met haar pittoreske kanaaltjes, 
houten huisjes en tempels.

DAG 9: Bangkok - Sukothai O-M-A
U bezoekt de Tempel van de Dageraad, het 
symbool van Bangkok, met de dominerende 86 
m hoge chedi. Daarna vliegt u naar Sukhotai.

DAG 10: Sukothai O-A
Met de �ets rijdt u naar het Sukothai National 
Park voor een bezoek aan de tempels uit het 
koninkrijk na de Khmeroverheersing met 
o.a. de kolossale Zittende Boeddha. Daarna 
hee� u een vrije namiddag.

DAG 11: Sukothai - Ayyuthaya O-M-A
U gaat naar Ayyuthaya, waar tijdens de bloei-
periode van de stad meer dan 300 tempels 
waren. Onderweg stopt u in Lopburi voor de 
tempel van Phra Prang Sam Yot.

DAG 12: Ayyuthaya - Bangkok O-M-A
U bezoekt de Wat Yai Chaimongkol met het 
gerestaureerde klooster en de nieuwe boed-
dhabeelden. Daarna gaat u naar Bang Pa-In, 
waar heel wat �aise koningen bouwden en 
verbleven. U bezoekt het Koninklijk Paleis en 
rijdt verder naar Bangkok. Na het avondmaal 
gaat u naar de luchthaven voor de terugvlucht.

DAG 13: Bangkok - Brussel
Aankomst in Brussel in de ochtend.

Met Klaas Vansteenhuyse naar

CAMBODJA & THAILAND
B O E D D H I S M E  E N  FA B E L A C H T I G E  K H M E R A R C H I T E C T U U R

100 km

Golf van
Thailand

Bangkok

Zuid-Chinese
Zee

Phnom Penh

Kampong
Cham

Siem Reap

Sukhothai

Ayyuthaya

THAILAND

CAMBODJA

LAOS

VIETNAM
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KLAAS VANSTEENHUYSE is doctor in 
de archeologie. Hij nam deel aan een van 
de eerste archeologische expedities in Laos 
(Mekong River Survey) in 1999, na de ‘ope-
ning’ van het land en reisde nadien intensief 
terug naar Thailand en Cambodja. Hij is ook 
docent voor Davidsfonds Academie en een 
ervaren reisbegeleider.

R E ISDATA 
 è  28 oktober 2017
 ç  9 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 3.940
toeslag 1-persoonskamer: € 490 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

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

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Klaas Vansteenhuyse

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen 

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Cam-
bodja en Thailand

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende hotels

 +  10 middagmalen en 10 avondmalen 
in de hotels of lokale restaurants 
(m.u.v. 1 picknick)

 +  Vluchten Brussel-Phnom Penh en 
Bangkok-Brussel met Thai Airways, 
de binnenlandse vluchten, de lucht-
haventaksen

 +  Transfers en vervoer in comfortabele 
autocar

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuureizen is 
een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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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 o.a. de Saint-Georgekathedraal en het 
Nationaal Museum met o.a. de overblijfselen 
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 2 meren Abaya 
en Chamo.

DAG 4: Arba Minch O-M-A
Boottocht op het Chamomeer waar u kroko-
dillen en nijlpaarden kunt spotten. Rit naar 
1 van de dorpjes van de Dorze, bekend om 
hun wee�unst.

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 
de 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 2.000 
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 1 van de 7 wereldwon-
deren (Unesco-werelderfgoed). De toenmali-
ge koning Lalibela was zodanig in de ban van 
Jeruzalem dat hij de heilige stad symbolisch 
liet uithakken in de rotsen. Lalibela, ook wel 
het Zwarte Jeruzalem genoemd, is 1 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: 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
 +  Boottocht op het Tana- en Chamomeer

 +  De toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toelich-
ting door Katelijne Hermans

 + Voorreisvergadering

 + Lokale Engelstalige gidsen

 +  Fooien voor chauffeurs en lokale 
gidsen

 +  Handig reisgidsje Te gast in Ethiopië

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
eenvoudige maar comfortabele 
standaardhotels

 +  Alle maaltijden vanaf het middag-
maal op dag 2 t.e.m. het avondmaal 
op dag 15, flesjes mineraalwater 

 +  Vluchten Brussel-Addis Ababa h/t 
met Ethiopian Airlines, de binnen-
landse vluchten, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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

KENIA

Nairobi

TANZANIA

OEGANDA

Victoria-
meer

Lake Naivasha

Lake Nakura

Kisumu

Kehancha

Masai Mara

 µ  Een echte beleefreis, met de lokale con-
tacten van Annemie Struyf en in haar 
eigen stijl
 µ  De wonderbaarlijke meren Nakuru, Nai-
vasha en Victoria
 µ  Het Masai Mara Park met de Big Five
 µ  De warme gastvrijheid van de lokale 
bevolking 
 µ  Het waterproject, de school en het 
vluchthuis ‘Blijf van mijn Lij�e’

DAG 1: Brussel - Nairobi
Vlucht via Amsterdam.

DAG 2: Nairobi O-M-A
U maakt kennis met de prachtige natuur van 
het land tijdens een safari in het Nationaal 
Park van Nairobi. ’s Avonds gee� Annemie 
Struyf een lezing. 

DAG 3: Nairobi O-M-A
U bezoekt het Elephant & Rhino Orphanage, 
waar een indrukwekkend kweekprogramma 
is. U luncht in het Karen Blixen Museum, dat 
u ook bezoekt. Dat is het vroegere huis van 

de schrijfster die het wereldberoemde boek 
Out of Africa schreef. In het Gira�e Centre 
voedert u zelf deze indrukwekkende dieren.

DAG 4: Nairobi - Lake Naivasha O-M-A
U gaat naar de Masaimarkt in Nairobi, de 
meest drukke, kleurrijke en levendige markt 
voor Afrikaanse kunstvoorwerpen en curiosa. 
Daarna rijdt u dwars doorheen de Ri� Valley 
naar Lake Naivasha.

DAG 5: Lake Naivasha O-M-A
U maakt een daguitstap in Hell’s Gate Na-
tional Park, het adembenemende natuurre-
servaat rond de slapende vulkaan. De stilte, 
het ruisen van de wind en de echo van uw 
eigen adem brengen u tot rust. Na een boot-
tocht op het meer Naivasha, belee� u een 
bijzondere �lmavond die Annemie speciaal 
voor u organiseert.

DAG 6: Lake Naivasha - Lake Nakura O-M-A
Rond de lodge maakt u een verrassende na-
tuurwandeling, een hoogtepunt voor vogel-
lie�ebbers. U reist verder naar het vogelre-
servaat Lake Nakura, waar u tijdens de safari 
ook groot wild kunt spotten. 

DAG 7: Lake Nakura -Kericho - Kisumu 
O-M-A
U maakt de zonsopgang aan Lake Nakuru 
mee en gaat langs de unieke theeplantages 
naar Kericho. U ontdekt en proe� er de ge-
heimen van de Keniaanse thee. Daarna reist 
u verder naar Kisumu, waar u in luxueuze 
Afrikaanse safaritenten aan de oevers van 
het Victoriameer logeert.

DAG 8: Kisumu O-M-A
U maakt een boottocht op het majestueuze 
Lake Victoria, de bron van de Nijl. Daarna 
hee� u tijd om op adem te komen en te ge-
nieten van de indrukwekkende omgeving. 
Annemie Struyf gee� een lezing met uitzon-
derlijke verhalen over de mensen, rituelen, 
tradities en gebruiken in die streek.

DAG 9: Kisumu - Kehancha O-M-A
Vandaag bezoekt u het waterproject van Ikon-
ge Nyamira Kegake, dat Annemie persoonlijk 
opvolgt via haar stichting Hope for Girls. U 
wordt er als een koning(in) ontvangen en 
ziet de vorderingen en de werkzaamheden. 
Daarna rijdt u door naar Kehancha, waar 
Annemie Struyf de beklijvende tv-reportages 
Blijf van mijn Lij�e maakte.

DAG 10: Kehancha - Kekonga - Masai 
Mara O-M-A
In Kekonga bezoekt u de school van Tobias 
en het vluchthuis van Annemie. U maakt er 
kennis met de meisjes die dankzij het project 
aan de massabesnijdenissen zijn ontsnapt. 
Daarna bent u uitgenodigd in een typisch 
Afrikaanse ‘kraal’ en wordt u getrakteerd op 
een uniek dansoptreden. Tot slot volgt een 
safari in het Masai Mara Park.

DAG 11: Masai Mara O-M-A
Vandaag ontdekt u de schoonheid van het 
Masai Mara National Park. De naam ver-
wijst naar het Masaivolk en de Mararivier. 
Eindeloze vlaktes, prachtige luchten, de open 
savanne, de Masai … en ontelbare diersoor-
ten, zowel vogels als wild. 

DAG 12: Masai Mara - Nairobi O-M-A
In de voormiddag geniet u van een laatste 
safari en spot u misschien alsnog de Big Five. 
Vanuit het Masai Mara Park vliegt u terug 
naar Nairobi, waar u in het bekende restau-
rant Carnivore van een afscheidsavondmaal 
geniet. Terugvlucht via Amsterdam.

DAG 13: Amsterdam - Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Annemie Struyf naar

KENIA
H E T  W O N D E R M O O I E  L A N D  V A N  H O P E 
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ANNEMIE STRUYF is journalist en maakt 
spraakmakende reportages met een grote 
authenticiteit vanuit een persoonlijke be-
trokkenheid. In de VRT-reportagereeks De 
Moeder van mijn Dochter ging ze op zoek 
naar de roots van haar Keniaanse adoptie-
dochter Hope. Sindsdien bleef Kenia de 
focus van haar journalistieke werk. Daar-
naast is Annemie oprichter en voorzitter 
van Hope for Girls, een Vlaamse stichting 
die het lot van kinderen en jonge meisjes 
in Kenia wil verbeteren.

R E ISDATA
 è  13 juni 2017
 ç  25 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.435
toeslag 1-persoonskamer: € 850 
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 deskundige 
toelichting door Annemie Struyf en 
Monique Van Nieuwerburgh

 +  Voorreisvergadering 

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Het boek Blijf van mijn lijfje van Anne-
mie Struyf (1 per kamer)

 +  Handig reisgidsje Te gast in Kenia

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
comfortabele hotels op vaak prach-
tige locaties. Alleen wanneer u het 
toeristisch pad verlaat, overnacht u 
een nacht in een eenvoudig maar 
correct hotel

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
12, water inbegrepen

 +  Vluchten Brussel-Nairobi h/t via Am-
sterdam met KLM, de binnenlandse 
vlucht, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
4x4-voertuigen

 +  Visumregeling en -kosten

 +  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  Bruisend Kampala, de hoofdstad van 
Oeganda
 µ  Op safari naar de Big Five in ongerepte 
natuurparken
 µ  Bezoek aan het project van Els De Tem-
merman voor kindsoldaten
 µ  De couleur locale en de weelderige na-
tuur met de berggorilla’s
 µ Bezoek aan projecten van Vredeseilan-
den

DAG 1: Brussel - Entebbe
Rechtstreeks naar Entebbe.

DAG 2: Jinja - Mbale O-M-A
U verkent Jinja, een historische stad aan 
Lake Victoria waar in het verleden naarstig 
is gezocht naar de bronnen van de Nijl. U 
bezoekt het monument van Mahatma Ghandi 
en maakt een boottocht op de Nijl.

DAG 3: Mbale - Sipiwatervallen O-M-A
U bezoekt het project ‘Tororo Fruits and 
Vegetable Farmers Coop Society’, waar Vre-
deseilanden samen met de boeren hard werkt 
om kwaliteit te bieden en zo loon naar werk te 
verdienen. Daarna bewondert u de Sipiwater-
vallen en de vele bloemen en plantensoorten 
die de vruchtbare streek rijk is. Ziet u enkele 
kleurrijke kameleons die zich verschuilen?

DAG 4: Mbale - Lira O-M-A
U gaat naar Lira, een typisch Afrikaans 
dorpje. Onderweg stopt u in het dorp Ny-
ero voor de muurschilderingen, die Unesco-
werelderfgoed zijn. Daarna bezoekt u (onder 
voorbehoud) het project rond de knikkebol-
ziekte, een kinderziekte die in Zuid-Soedan 
duizenden kinderen tre�.

DAG 5: Lira - Murchison Falls National 
Park O-M-A
Vandaag bezoekt u een opvangcentrum en 
school voor ontsnapte kindsoldaten, een pro-
ject van Els De Temmerman. Daarna gaat 
u op safari in het Murchison Falls National 
Park, het grootste Oegandese wildpark.

DAG 6: Murchison Falls National Park O-M-A
Een vroege safari brengt u naar unieke plaatsen 
met een ideale kans om wilde dieren te spotten. 
U maakt een boottocht naar de watervallen 
en komt onderweg ongetwijfeld nijlpaarden, 
krokodillen, adelaars of ijsvogels tegen.

DAG 7: Murchison Falls National Park - 
Fort Portal O-M-A
Met een ferry steekt u de Nijl over. U verlaat 
het park via het adembenemende noorde-
lijke deel met prachtige meren en graslanden 
in vulkanische kraters. Langs Lake Albert 
gaat u naar Hoima, de hoofdstad van het 
Bunyorokoninkrijk. Onderweg bezoekt u 
de koningsgraven.

DAG 8: Kyarumba - Queen Elisabeth 
National Park O-M-A
Net over de grens met de DR Congo werkt 
Vredeseilanden samen met verschillende 
ko�eboeren. U bezoekt een ko�eplantage, 
waar een medewerker van Vredeseilanden u 
meer vertelt over het project. Daarna maakt 
u een boottocht op het Kazingakanaal.

DAG 9: Queen Elisabeth National Park - 
Bwindi National Park O-M-A
In het westen van Oeganda is er in het Queen 
Elisabeth National Park een enorm groot aantal 
diersoorten te vinden. In het zuidelijk gedeelte 

Ishasha ziet u boomklimmende leeuwen, die 
in de bovenste takken van oude vijgenbomen 
huizen. Daarna gaat u naar het tropische oer-
woud van het Bwindi National Park. 

DAG 10: Bwindi National Park O-M-A 
U maakt een facultatieve uitstap naar de 
zeldzame berggorilla’s. Een ontmoeting is 
onbeschrij�ijk: u kunt tot op enkele meters 
van de prachtige dieren komen! Meer fan 
van �ora dan fauna? Dan maakt u een wan-
deling naar 3 prachtige watervallen langs de 
Munyaga Waterfall Trail.

DAG 11: Lake Bunyonyi O-M-A
U maakt een boottocht op het meer van Bu-
nyonyi. Op een van de eilandjes bezoekt u 
een pygmeeënstam. 

DAG 12: Lake Mburo National Park - 
Kampala O-M-A
U rijdt naar Kampala met een korte stop on-
derweg in het Mburo National Park voor een 
safari. Daar wonen ongeveer 7.000 zebra's. 
U overnacht in Cassia Lodge die wordt uit-
gebaat door Els De Temmerman en Johan 
Van Hecke. Vanavond gee� Els u een lezing 
over haar unieke project voor kindsoldaten.

DAG 13: Kampala O-M-A
U bezoekt Kampala met o.a. de koninklijke 
graven van Kasubi, het Nationaal Museum, 
de parlementsgebouwen, het Mwengopa-
leis van de koningen van Buganda en ‘the 
death row’ van Amin Dada. Nadat u de lokale 
Owinimarkt hee� verkend, geniet u van een 
avondmaal en dansoptreden van de traditi-
onele Ndere.

DAG 14: Kampala - Entebbe O-M
U verkent het koloniale deel van Kampala 
met o.a. de moskee van Kadha� en de Baha-
itempel. Na het middagmaal gaat u naar de 
luchthaven voor de rechtstreekse nachtvlucht 
naar Brussel.

DAG 15: Brussel 
Aankomst. 

Met Réginald Moreels naar

OEGANDA
D E  G R O E N E  PA R E L  V A N  A F R I K A

100 km

Kampala

OEGANDA

Victoria-
meer

CONGO

ZUID-SOEDAN

KENIA

TANZANIARWANDA

Entebbe

Lake Mburo

Lake Bunyonyi

Bwindi

Queen Elisabeth
National Park

Fort Portal

Murchison
Falls National

Park

Lira

Mbale

Jinja
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RÉGINALD MOREELS is chirurg, mede-
oprichter van de Belgische tak van Artsen 
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 een zeer 
gewaardeerde reisbegeleider.

R E ISDATA 
 è  5 september 2017
 ç  19 september 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 4.995
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 740 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min.15, max. 25 personen

Een bezoek aan de gorilla’s in Bwindi 
is facultatief (supplement van € 630 
p.p.). Gelieve bij uw reservatie uw keuze 
door te geven.

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en Vredeseilanden

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

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Réginald Moreels

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Oeganda

 +  Overnachtingen met ontbijt in com-
fortabele hotels 

 + Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het middagmaal op 
dag 14

 +  Vluchten Brussel-Entebbe h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaventaksen

 +  Transfer en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar of 4x4-
voertuigen

 +  Visumregeling en -kosten

 +  Annulerings-, bagage-, 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuureizen is 
een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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200 km
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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 - Amsterdam - Johannes-
burg
Vlucht naar Johannesburg, het commerciële 
en industriële hart van Zuid-Afrika. 

DAG 2: Soweto - Johannesburg O-M-A
Soweto is een township waar ooit de Nobel-
prijswinnaars Desmond Tutu en Nelson Man-
dela woonden. U bezoekt het Mandelahuis 
en het Hector Pieterson Museum, gevolgd 
door een beklijvende ervaring in het Apart-
heidsmuseum.

DAG 3: Pretoria - Johannesburg O-M-A
Pretoria is de administratieve hoofdstad. U 
bezoekt Kerkplein en de residentie van oud-
president Paul Kruger, de Uniegebouwen en 
het Voortrekkersmonument, symbool van 
het doorzettingsvermogen van de blanke 
Zuid-Afrikaanse boeren.

DAG 4: Johannesburg - Krugerpark O-M-A
Na de vlucht naar het Krugerpark gaat u op 
safari in open 4x4-voertuigen in het privé-
park Mthethomusha Game Reserve, vlakbij 
het Krugerpark. U blij� er ook overnachten. 

DAG 5: Krugerpark O-M-A
U bent al vroeg uit de veren voor een hele 
dag safari 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 Blyderi-
vierpoort met watervallen, adembenemende 
vergezichten en de geërodeerde waterputten 
van Bourke’s Luck. U houdt halt in Pilgrims-
rus, een voormalig goudstadje.

DAG 7: Kaapstad O-A
Na de vlucht naar Kaapstad bezoekt u er het 
museum van District Six en het Kasteel de 
Goede Hoop. Reisbegeleider Karl Symons 
gee� 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 tocht in de kabelli� geniet u 
1.087 m hoger van een prachtig panorama 
over de stad en de oceaan. Daarna maakt 
u een uitgebreide rondrit met wandeling 
door de stad. U komt langs de parlements-
gebouwen, de Kompanjies Tuine en het Iziko 
Zuid-Afrikaans Museum. U geniet van een 
a�ernoon tea in het Mount Nelson Hotel 
en verkent de Bo-Kaap, een schilderachtige 
stadswijk, ook bekend als de Maleisische 
buurt. Daarna hee� u vrije tijd. 

DAG 9: Kirstenbosch - Constantia - 
Kaapstad O-M-A  
U bewondert de beroemde botanische tuinen 
van Kirstenbosch. Daarna reist u verder naar 
de oudste wijngebieden van de Kaap: Con-
stantia. In Groot Constantia houdt u halt in 
het Manor House. Na een picknick in een 
wijndomein rijdt u verder naar Klein Con-

stantia, de bakermat van de Kaapse wijnbouw. 
Daar proe� u de befaamde Vin de Constance.

DAG 10: Peninsula - Kaapstad O-M
Langs de spectaculaire kustlijn van het zui-
delijke schiereiland rijdt u naar Kaappunt. 
Daarna gaat u naar Boulders Beach, een 
beschermd natuurgebied waar u een pin-
guïnkolonie kunt zien. Op het domein van 
Kaappunt geniet u van een wijnproeverij.

DAG 11: Robbeneiland - Kaapstad O-M-A
U bezoekt Robbeneiland, dat 400 jaar lang 
een verbanningsoord en beruchte gevangenis 
was. Nu is het een nationaal monument en 
Unesco-werelderfgoed. Daarna maakt u in 
Houtbaai een boottocht naar Robeiland (niet 
te verwarren met Robben Eiland), waar u een 
kolonie zeerobben kunt spotten.

DAG 12: Kaapstad - Stellenbosch - Fransch-
hoek O-M
U bezoekt een township van Kaapstad en gaat 
daarna naar de universiteitsstad Stellenbosch. 
U verkent er het historisch centrum en Oom 
Samie Se Winkel. 

DAG 13: Hermanus - Elgin Vallei - Fransch-
hoek O-M-A
In Hermanus, de walvissenhoofdstad van de 
wereld, komen de gigantische zoogdieren 
spelen, bevallen en zogen. U staat vroeg op 
en maakt een boottocht om ze van dichtbij 
te kunnen spotten. Daarna geniet u van een 
wijnproeverij in Almenkerk Wine Estate, dat 
gerund wordt door Vlamingen. 

DAG 14: Franschhoek - Kaapstad - Am-
sterdam O-M
In Franschhoek bezoekt u het bekende Hu-
genotenmuseum. U komt er meer te weten 
over de vroege geschiedenis van de streek. Op 
het wijndomein van Grand Provence geniet 
u van het middagmaal. Daarna hee� u wat 
vrije tijd tot de transfer voor de terugvlucht. 

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 20 jaar tv-
producent en -presentator, gespecialiseerd 
in reisprogramma’s. Hij woont deeltijds in 
Kaapstad en werkt er als onafhankelijk do-
cumentairemaker, auteur van reisverhalen 
en nieuwscorrespondent voor radio en tv. 
Karl schreef ook 2 reisgidsen over Kaapstad 
en is bezieler van een project voor Zuid-
Afrikaanse Bosjesmannen.

R E ISDATA
 è  27 oktober 2017 
 ç  10 november 2017 

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.495
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 975 
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 deskundige 
toelichting door Karl Symons

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Zuid-
Afrika

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle en comfortabele hotels

 + 12 middagmalen (waarvan een 
picknick op een wijndomein) en 9 
avondmalen in goede lokale restau-
rants of in de hotels 

 +  Vluchten 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 
airconditioning, in de parken in 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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 µ  De unieke �ora en fauna van het ‘Rode 
Eiland’
 µ  Bezoek aan ontwikkelingsprojecten van 
Belgische ngo’s i.s.m. OvO
 µ  Vervoer in comfortabele 4x4-terrein-
wagens 
 µ  Nederlandstalige lokale gids 

DAG 1: Brussel - Parijs - Antananarivo
In een comfortabele autocar rijdt u naar Parijs 
voor de vlucht naar Antananarivo. 

DAG 2: Antananarivo O-M-A
U bezoekt de Malagassische hoofdstad, om-
ringd door de 11 historische heuvels van het 
Centrale Hoogland. U bezoekt de ‘Rova’, het 
paleis van de koningin en het huis van de 
premier uit de koningsperiode. Ten slotte 
bezoekt u een project van VIA Don Bosco 
rond jongerenbegeleiding en eenvoudige 
beroepsopleidingen. 

DAG 3: Antananarivo - Morondava O-M-A
Vlucht naar de westkust van Madagaskar. 

Hier verblij� u in het kustplaatsje Moronda-
va en bezoekt u een project van Louvain 
Coopération dat zorgt voor de wederopbouw 
van de landbouwactiviteiten die geleden 
hebben onder de doortocht van tropische 
stormen en cyclonen. Om de voedsel- en 
economische veiligheid te herstellen voor 
de ruim 15.000 slachto�ers worden 60 bij-
enkorven, 40 groentetuinen, rudimentaire 
drinkwaterputten en drinkwaterpompen 
ge�nancierd.

DAG 4: Morondava - Belo sur Tsiribihina 
O-M-A
U rijdt naar Belo sur Tsiribihina. Onderweg 
passeert u de Baobab Avenue met de impo-
sante apenbroodbomen. Met veerpontjes 
worden de jeeps de Tsiribuhinarivier over-
gevaren. Overnachting in Belo.

DAG 5: Belo sur Tsiribihina O-M-A
U bezoekt het ziekenhuis van Belo waar 
Ondernemers voor Ondernemers de bouw 
van zonnepanelen ondersteunt. Dankzij de 
steun van OvO kan het ziekenhuis de nodige 
medische zorgen bieden aan zowat 35.000 
inwoners. Het gaat vooral om duizenden 
vrouwen die er, soms na een voettocht van 
meerdere uren door hitte en over sto�ge 
wegen, komen bevallen. Daarna bezoekt u 
de kleurrijke lokale markt.

DAG 6: Belo sur Tsiribihina - Morondava 
O-M-A
Vroeg in de morgen reist u terug naar Mo-
rondova. Onderweg houdt u halt bij Kirindy 
Forest voor een wandeling door dit bijzon-
dere loo�os met zijn verreauxsifaka’s, aapjes 
waarvoor Madagaskar gekend is. 

DAG 7: Morondava - Miandrivazo O-M-A
U start de dag met een korte kanotocht langs 
de mangrove naar een lokaal vissersdorp van 
de Sakalava die elke dag hun leven op zee 
wagen voor de broodnodige visvangst. U rijdt 
verder naar het oosten om voor zonsonder-
gang toe te komen in Miandrivazo.

DAG 8: Miandrivazo - Antsirabe O-M-A
Een rit van 5 uur brengt u naar de 3de stad 
van Madagaskar: Antsirabe of ‘the place of 
good salt’, het rustige stadje van de Merina 
met haar thermische bronnen.

DAG 9: Antsirabe O-M-A 
U maakt o.a. kennis met de Aziatisch aan-
doende cultuur van de Merina, bezoekt een 
drinkwaterproject van de ngo Protos en rijdt 
naar een prachtig kratermeer. Met een gids 
verkent u het platteland van Antsirabe.

DAG 10: Antsirabe - Antananarivo O-M-A
U keert terug naar Antananarivo waarbij u 
af en toe stopt bij de ambachtelijke hand-
werkstalletjes met verblu�ende kunstwerkjes. 

DAG 11: Antananarivo - Andasibe National 
Park O-M-A
Een 3 à 4 uur durende rit brengt u naar An-
dasibe. Onderweg bezoekt u bioloog André 
Peyieras met zijn verzameling kameleons, 
vlinders en kikkers. Aankomst in het An-
dasibe Mantadia National Park, habitat van 
de indri indri maki, de grootste halfaap ter 
wereld. Avondwandeling om de nachtdieren 
van dit bos te observeren.

DAG 12: Andasibe National Park O-M-A
U ontdekt de hele dag de veelzijdige �ora en 
fauna van het park: de diadeemsifaka’s, de 
bamboe maki’s, bruine maki’s, de bonte vari, 
gekko’s en boomkikkers en de grootste der 
kameleons, de Parsons kameleon. U maakt 
nog een avondwandeling.

DAG 13: Andasibe National Park - 
Antananarivo O-M-A
U reist terug naar Antananarivo voor nog een 
laatste bezoek, vrije tijd of wat shopping. Na 
het avondmaal transfer naar de luchthaven.

DAG 14: Antananarivo - Parijs - Brussel
Vlucht naar Parijs en aansluitend met de bus 
naar Brussel.

Met Luc Bonte naar

MADAGASKAR 
U N I E K E  B I O D I V E R S I T E I T  E N  B E LG I S C H E  O N T W I K K E L I N G S P R O J E C T E N

200 km

I n d i s c h e
O c e a a n

Antananarivo

Morondova

Belo sur 
Tsiribihina

Antsirabe

Andasibe
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LUC BONTE is burgerlijk ingenieur en 
doctor in de toegepaste wetenschappen. 
Hij bekleedde vanaf 2004 wereldwijd ver-
schillende directiefuncties bij ArcelorMittal. 
Van 1 april 2013 tot 30 september 2013 
was Luc algemeen directeur van Vredesei-
landen en sinds 2008 is hij voorzitter van 
Ondernemers voor Ondernemers.

R E ISDATA
 è  7 oktober 2017
 ç  20 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.475 
toeslag 1-persoonskamer: € 495 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en Ondernemers 
voor Ondernemers

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

melde bezoeken

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting bij de projecten door 
Luc Bonte

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen in sfeervolle mid-
denklasse hotels

 +  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
13, inclusief een frisdrank of lokaal 
biertje, en elke dag 1 l water per 
persoon

 +  Vluchten Parijs-Antananarivo h/t met 
Air France, de binnenlandse vlucht, 
de luchthaventaksen

 +  Transfers (o.a. Brussel-Parijs h/t) en 
vervoer ter plaatse in comfortabele 
4x4-terreinwagens (3 personen per 
wagen en afwisselend met 4 als de 
lokale gids plaatsneemt)

 +  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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USA

200 km

CANADA

Saguenay 
Fjord

Québec
Saguenay

Sept-Îles

Gaspé

Charlottetown

Sidney

Halifax
Bar Harbor

New York

Montréal

Boston

 µ  Uitzonderlijke tocht langs New England 
en door de Canadese provincie Québec
 µ  De culturele hoogtepunten van New 
York, Québec en Montréal
 µ  Op ontdekking in Newport, Boston en 
Bar Harbor
 µ  Cruise op het luxueuze en kleinschalige 
schip Oceania Insignia*****
 µ  Reisbegeleiding en lezingen aan boord 
door Mia Doornaert

DAG 1: Brussel - New York A
Vlucht naar New York. Na uw aankomst 
verkent u de ‘Big Apple’. Vanop de Top of 
the Rock bewondert u het overweldigende 
panorama over de skyline van Manhattan. 

DAG 2: New York O-A
U bezoekt met een stadsgids downtown New 
York: het indrukwekkende 9/11 Memorial, 
Wall Street en Battery Park. Daar neemt u de 
ferry naar Ellis Island, de allereerste grenspost 
voor miljoenen immigranten die de Ameri-
kaanse droom nastreefden. Daarna hee� u 
vrije tijd om te shoppen of voor een facultatief 
museumbezoek.

DAG 3: New York O-A
Mia Doornaert neemt u nog even mee door 
midtown, o.a. langs het Grand Central Sta-
tion, het Chrysler Building en de New York 
Library. Daarna scheept u in op de Oceania 
Insignia en vaart u langs het Vrijheidsbeeld 
naar het noorden.

DAG 4: Newport O-M-A
Tijdens de rondrit door dit Victoriaanse 
stadje bewondert u de imposante mansions 
die miljonairs en andere magnaten er tijdens 
de Gilded Age bouwden. Uiteraard bezoekt 
u 1 van deze prachtige residenties, bv. �e 
Breakers van de Vanderbilts. Terug aan boord 
gee� Mia Doornaert een lezing.

DAG 5: Boston O-M-A
In Boston neemt een stadsgids u mee op ver-
kenning door het historische Beacon Hill 
en de Boston Common. Over de Charles 
River ligt het stadje Cambridge met de we-
reldberoemde campussen van Harvard en 
MIT. Deze Ivy League universiteiten zijn een 
bezoek meer dan waard. 

DAG 6: Bar Harbor O-M-A
Een uitstap in Bar Harbor biedt u spectacu-
laire vergezichten op de enige �ord van de 
Atlantische kust en verhalen over dit �n-de-
siècle luxe vakantieoord. Daarna is er een 
lezing door Mia Doornaert.

DAG 7: Saint John O-M-A
Het schip legt aan in Saint John aan de mooie 
Bay of Fundy. U hee� tijd om van boord te 
gaan en zalig uit te waaien.

DAG 8: Halifax O-M-A
De ruwe schoonheid van Nova Scotia laat 
niemand onberoerd. U rijdt langs de kust 
naar Peggy's Cove, een van Canada's meest 
gefotografeerde plaatsen, en proe� er de 
overheerlijke zeevruchten. Ook het Cana-
dian Museum of Immigration at Pier 21, de 
Canadese pendant van Ellis Island, komt 

aan bod. Daarna is er opnieuw een lezing 
aan boord.

DAG 9: Sydney O-M-A
U maakt een uitstap naar het hart van Cape 
Breton Island en de meren van Bras d’Or.

DAG 10: Cruisen op de St. Lawrencerivier 
O-M-A
U geniet een hele dag in alle rust van uw 
luxueuze drijvende hotel en kunt wegdromen 
bij de prachtige landschappen rond de St. 
Lawrencerivier. Er staat ook een lezing door 
Mia Doornaert op het programma.

DAG 11: Saguenay O-M-A
U bewondert Saguenay Canyon, een van 
de langste �orden van de wereld met een 
spectaculaire geul van 500 m. Daarna hee� 
u vrije tijd. 

DAG 12: Québec O-M-A
Québec is de hoofdstad van de gelijknamige 
provincie en de enige versterkte stad van 
Noord-Amerika. U bezoekt de oude stad die 
wordt gedomineerd door Château Frontenac, 
het symbool van Québec. U eindigt met de 
indrukwekkende Montmorencywatervallen, 
die hoger zijn dan de Niagara Falls. 

DAG 13: Montréal O-M-A
U ontscheept in Montréal, de op 1 na grootste 
Franstalige stad ter wereld. U bezoekt er de 
symbolen van de stad, o.a. de Mont Royal, 
de Notre-Dame en de ondergrondse stad.

DAG 14: Montréal - Brussel O-M
U bezoekt de interessante kunstcollectie van 
het Musèe des Beaux-Arts. Na het middag-
maal en wat vrije tijd gaat u naar de luchtha-
ven voor de rechtstreekse terugvlucht naar 
Brussel.

DAG 15: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Mia Doornaert op 

CRUISE VAN NEW YORK 
NAAR MONTRÉAL

D E  K L E U R E N P R A C H T  V A N  D E  I N D I A N  S U M M E R  V A N O P  E E N  D R I J V E N D  L U X E H OT E L
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MIA DOORNAERT studeerde klassieke en 
oosterse talen en politieke wetenschappen 
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 
met een bijzondere belangstelling voor 
Frankrijk een column voor diezelfde krant 
en neemt ze deel aan het openbaar debat 
over internationale verhoudingen.

R E ISDATA
 è  18 september 2017
 ç  2 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-p.binnenkajuit cat. E: € 7.995
2-p.buitenkajuit cat. C2: € 8.895
2-p.buitenkajuit met balkon cat. B2: 
€ 9.890
2-p.buitenkajuit met balkon conciërge 
level cat. A3: € 9.995 
toeslag 2-p.kajuit voor singlegebruik: 
op aanvraag
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

I N BEGR E PE N
 +  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken voor, tijdens en na de cruise

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Mia Doornaert

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, 
bagagediensten en boordpersoneel

 + Handig reisgidsje Te gast in Canada 
en de VS 

 +  Verblijf op basis van volpension in het 
gekozen kajuittype op het luxueuze 
en kleinschalige cruiseschip Oceania 
Insignia***** (incl. huiswijn bij de 
maaltijden)

 +  Overnachtingen met ontbijt in de 
kwaliteitsvolle hotels Doubletree by 
Hilton Metropolitan in New York en Le 
St.-Martin Hôtel Particulier in Montréal 

 +  6 middagmalen en 3 avondmalen in 
lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-New York met Uni-
ted Airlines en Montréal-Brussel met 
Air Canada, de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar. In New York, 
Québec en Montréal gebeuren de 
verplaatsingen vaak te voet

 +  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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USA

100 km

Boston

Washington
DC

New York

Philadelphia

Staten Island

Baltimore

 µ  Uitgebreid bezoek aan New York
 µ  De presidentiële stad Washington DC
 µ  De metropolen Philadelphia en Boston, 
keerpunten in de ona�ankelijkheids-
strijd 
 µ  De universiteitscampussen Harvard, MIT 
en Columbia

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Boston 
Vlucht via Amsterdam. Kennismaking met 
Boston, waar het met de beruchte ‘Boston 
Tea Party’ ooit allemaal voor de VS begon. 

DAG 2: Boston O
U verkent de stad via de ‘Freedom Trail’. Zo 
komt u langs de belangrijkste monumenten, 
gebouwen en historische plaatsen, zoals Old 
State House, Faneuil Hall, Old North Church 
en Bunker Hill Monument.

DAG 3: Boston - Philadelphia O
Na bezoeken aan de universiteit van Harvard 
en MIT, rijdt u met de bus dwars door enkele 
staten naar Philadelphia, de oude hoofdstad 
van de ona�ankelijke VS. 

DAG 4: Philadelphia O-A
In Philadelphia werd de ona�ankelijkheids-
verklaring getekend en de allereerste grond-

wet van de VS opgesteld. Independence Hall, 
Congress Hall en Liberty Bell zijn daarvan 
indrukwekkend getuigen. Bovendien is Phila-
delphia ook de stad van godsdienstvrijheid, 
wat het Quaker Meeting House en de Maso-
nic Temple duidelijk maken. Tegenwoordig 
hee� ook moderne architectuur er zijn plaats 
gevonden, met het Kimmel Center en de 
Comcast.

DAG 5: Philadelphia O
U hee� de kans om op uw eigen tempo door 
de stad te wandelen, die met haar vele kunst-
werken in de publieke ruimte een openlucht-
museum is. Als u dat wilt, kunt u een marktje 
meepikken zoals Reading Terminal of de 
Italian Market. In de namiddag bezoekt u 
de indrukwekkende collectie van de Barnes 
Foundation, die vooral is toegespitst op het 
impressionisme.

DAG 6: Baltimore - Washington DC O 
U gaat naar Baltimore in Maryland, ooit de op 
1 na grootste stad van de VS en vroeger een 
belangrijke distributiehaven voor de Ameri-
kaanse Midwest. Vooral de Inner Harbour is 
een uitstekende plek om te bezoeken. Daarna 
rijdt u naar Washington DC, waar u een rond-
rit maakt en de herdenkingsmonumenten 
van �. Je�erson, Martin Luther King en 
F.D. Roosevelt bezoekt.

DAG 7: Washington DC O
U maakt een uitgebreide stadswandeling, 
die start aan het Capitool en de Library of 
Congress. In de namiddag verkent u de mo-
numenten rond de Mall, zoals het Washington 
Monument, Lincoln Memorial, het Vietnam 
Veterans Memorial …

DAG 8: Washington DC O-A
U rijdt naar de overkant van de Potomac voor 
het Arlington National Cemetery, de laatste 
rustplaats van vele militairen en ook van J.F. 

Kennedy en zijn echtgenote Jackie. Daarna 
kunt u enkele van de belangrijkste musea van 
het land ontdekken: het Smithsonian Institute, 
het National Museum of Natural History, de 
National Art Gallery, het Space Museum …

DAG 9: Washington DC - New York O
Naar ‘Big Apple’ New York. U strekt even de 
benen op de Highline, een van de nieuwste 
bijzondere parken in New York. ’s Avonds 
wandelt u langs de Chrysler Building, Grand 
Central en het fascinerende Times Square. 

DAG 10: New York O
U neemt de ferry naar Staten Island voor een 
onvergetelijk uitzicht op Manhattan. Daarna 
gaat u naar Lower Manhattan en Midtown, 
met het Financial District en het National 9/11 
Memorial en Museum. Ook het Cast Iron dis-
trict en de buurt van het stadhuis en Brooklyn 
Bridge komen aan bod. ’s Avonds bezoekt u 
het MoMA. Een begeleid bezoek mag daar 
niet, maar reisbegeleider Ronald Sledsens wil 
u wel heel onopvallend vertellen waarom hij 
zo zielsveel van enkele werken houdt. 

DAG 11: New York O-A
Vandaag verkent u Manhattan boven de 59ste 
straat: 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 en de kathedraal 
van Saint John the Divine.

DAG 12: New York - Brussel O
U neemt afscheid van de VS met een indruk-
wekkend vergezicht over de New Yorkse 
skyline vanaf Top of the Rock. Daarna hee� 
u vrije tijd tot de rechtstreekse terugvlucht 
naar Brussel.

DAG 13: Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Ronald Sledsens naar

OOST-USA: BOSTON,  
PHILADELPHIA, WASHINGTON 

& NEW YORK
K E R N  E N  C U LT U U R  V A N  E E N  W E R E L D M A C H T
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RONALD SLEDSENS, ere-inspecteur bij 
het Departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap, doceert aan het Hoger In-
stituut voor Godsdienstwetenschappen en 
begeleidde al Davidsfonds Cultuurreizen 
naar het Midden-Oosten en het oosten 
van de VS en metropolen als Berlijn, New 
York en Chicago.

R E ISDATA
 è  16 augustus 2017 
 ç  28 augustus 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 4.295
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 1.295 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

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

melde bezoeken
 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-

lichting door Ronald Sledsens 
 +  Voorreisvergadering
 +  Gebruik van de audiofoon
 +  Lokale gidsen
 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
 +  Handig reisgidsje Te gast in de VS
 +  Overnachtingen (incl. bagagedien-

sten) met ontbijt in de hotels Wynd-
ham Boston Beacon Hill, Wyndham 
Philadelphia Historic District, The 
Darcy Curio Collection by Hilton in 
Washington DC en Doubletree by 
Hilton Metropolitan New York

 +  3 avondmalen in lokale restaurants
 +  Vluchten Brussel-Boston via Amster-

dam en New York-Brussel met KLM 
en Delta, de luchthaventaksen

 +  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar. 
In de 4 steden gebeuren de ver-
plaatsingen 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.
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 µ  Het koloniale Quito
 µ  Verblijf in de Kapawi Lodge, beheerd 
door de inheemse Achuar
 µ  5-daagse cruise aan boord van de luxu-
euze M/V Galapagos Legend
 µ  Gespecialiseerde natuurgidsen 
 µ  Bijkomende toelichting door experten 
van WWF Ecuador

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Quito A
Vlucht via Amsterdam naar Quito en transfer 
naar het hotel.

DAG 2: Quito O-M-A
U bezoekt het ‘Mitad del Mundo’. In het In-
tiñan Museum leert u hoe de Inca’s het mid-
delpunt van de aarde berekenden, nu gekend 
als de evenaar. U wandelt verder door het 
koloniale Quito.

DAG 3: Quito - Shell - Amazonewoud O-A
U vertrekt al vroeg met beperkte bagage en 
een lunchpakket naar het Amazonewoud. U 
neemt de ‘Oriental highway’ met zicht op de 
vulkanen, langs Tambillo, Latacunga, Ambato 
en Baños om na een rit van 4,5 uur aan te ko-
men in Shell. Dan vliegt u in 50 minuten over 
het prachtige regenwoud naar Kapawi. Met een 
gemotoriseerde kano steekt u de brede Pasta-
zarivier over en via de smalle Capahuari komt 
u na een halfuur aan in uw Kapawi Lodge, 
een zeer exclusieve overnachtingsplaats. De 
lodge wordt volledig beheerd door de lokale 
indianengemeenschap, met steun van WWF 
Ecuador.

DAG 4 T.E.M. 6: Amazonewoud O-M-A
Er staan heel wat wandelingen en boottochtjes 
op het programma o.l.v. reisbegeleider Dirk 
Draulans en lokale gespecialiseerde natuur-
gidsen. Het regenwoud, kleine ecosystemen, 
kleurrijke vogelsoorten zoals de parkieten 
die zich massaal op de minerale kleilagen 
storten voor een goede vertering, de variatie 
aan bomen en planten …  Ook nachtelijke 
uitstappen, o.a. op zoek naar kaaimannen, 
behoren tot de mogelijkheden. 

DAG 7: Amazonewoud - Shell - Quito O-A
De kleine vliegtuigjes brengen u terug naar 
Shell om via andere stopplaatsen terug te 
keren naar Quito. Onderweg krijgt u een 
lunchpakket.

DAG 8: Quito - Galapagos O-M-A
Vlucht naar de Galapagoseilanden. U scheept 
in aan boord van de luxueuze M/V Galapagos 
Legend.

DAG 9 T.E.M. 11: Galapagos O-M-A
Darwin hee� wekenlang de Galapagoseilan-
den verkend met het onderzoeksschip Beagle. 
U treedt samen met Dirk in zijn voetsporen: 
u ontdekt vulkanische en geologische wonde-
ren, gaat op zoek naar kolonies zeeleeuwen, de 
zee- en landleguanen, de sierlijke pelikanen 
en albatrossen, de schattige jan-van-genten 
en de vleugelloze aalscholvers. Als u dat wilt, 
kunt u ook snorkelen. U ziet ongetwijfeld 
nieuwsgierige zeehonden en misschien zelfs 
walvissen en dol�jnen. 

DAG 12: Galapagos - Guayaquil O-A
In Santa Cruz sluit u uw bezoek af met de 
reuzenschildpadden. Deze tot 300 kg wegende 
kolossen kunnen tot 200 jaar oud worden. 
Terugvlucht naar Guayaquil.

DAG 13: Guayaquil - Amsterdam O-M
U wandelt op de Malecon 2000, een wandel-
dijk langs de Guayarivier als voorbeeld van 

een geslaagd stedelijk vernieuwingsproject. 
Daarna hee� u vrije tijd om er te shoppen 
of te kuieren, en naar het stadspark te gaan 
voor de leguanen. Daarna wordt u naar de 
luchthaven gebracht voor de terugvlucht via 
Amsterdam.

DAG 14: Amsterdam - Brussel
Aankomst in Amsterdam en aansluitend 
naar Brussel.

K APAWI ECO LODGE & RESERVE
De Kapawi Eco Lodge werd opgericht in 1993 en 

won al heel wat onderscheidingen, zoals de National 

Geographic Top 50 Ecolodge in the World in 2009. 

De lodge werd gebouwd zonder 1 nagel en wordt 

beheerd door de inheemse en polygame Archuar-

stam. 64 zonnepanelen zorgen voor de energie. De 

bungalows bieden alle comfort voor een aangenaam 

verblijf en er is ook een bar en restaurant. U bereikt 

de lodge met kleine vliegtuigjes en een kano.

M / V G A L A PAGOS LEG E N D
Het M/V Galapagos Legend is een expeditieschip voor 

100 passagiers dat pas gerenoveerd werd. U geniet 

er dan ook van een comfortabel verblijf. Dankzij de 

observatiedekken en publieke ruimtes kunt u boven-

dien op een uitgelezen manier de natuur van de 

Galapagos beleven. Er zijn standaard buitenkajuiten 

met patrijspoort, junior suites met panoramische 

vensters en balkonsuites. Er is ook een bar, restaurant, 

zwembad en een lounge voor lezingen.

Met Dirk Draulans naar 

ECUADOR EN DE GALAPAGOS
H E T  O N G E R E P T E  A M A Z O N E W O U D  E N  D E  G A L A PA G O S A R C H I P E L  I N  H E T  S P O O R  V A N  D A R W I N
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DIRK DRAULANS is bioloog, doctor in de 
wetenschappen en redacteur bij Knack en 
een graag geziene journalist op televisie. 
Hij schreef een 50-tal wetenschappelijke 
werken en maakte als ornitholoog tal van 
wetenschappelijke expedities, o.a. naar de 
Galapagosarchipel. Hij schreef ook romans 
en reisverhalen, zoals Beagle Dagboek.

R E ISDATA 
 è  21 september 2017
 ç  4 oktober 2017

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer/standaardkajuit : 
€ 7.990
2-persoonskamer/junior suite-kajuit: 
€ 8.495
2-persoonskamer/balkonkajuit: € 8.985
toeslag 1-persoonskamer/standaard-
kajuit: € 2.390 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en WWF België

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

melde bezoeken

 +  De taksen voor het Galapagos 
Nationaal Park

 +  Bijdrage aan de Achuargemeenschap

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Dirk Draulans

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale (natuur)gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs 
en boordpersoneel

 +  Overnachtingen met ontbijt in uitste-
kende hotels in Quito en Guayaquil, in 
bungalows in de Kapawi Ecolodge en 
aan boord van de luxueuze M/V Gala-
pagos Legend in het gekozen kajuittype

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal op 
dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 
13 (behalve het middagmaal op dag 
12) en lunchpakket tijdens de transfers 
van Quito naar Shell en terug

 +  Vluchten Brussel-Quito en Guayaquil-
Brussel met KLM telkens via Amster-
dam, binnenlandse vluchten, de 
luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

Davidsfonds Cultuureizen is 
een partner van CO2logic, 

die de CO2-uitstoot van uw vlucht 
compenseert en klimaatprojecten 
steunt.
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 µ  De mysterieuze Nazcalijnen, de gran-
dioze Colca Canyon en het mythische 
Machu Picchu
 µ  Cuzco tijdens het Zonnefestival of ‘Inti 
Raymi’
 µ  De prachtige verscheidenheid aan An-
deslandschappen
 µ  De rijke cultuur van koloniale steden

DAG 1: Brussel - Madrid - Lima A
Vlucht naar Lima via Madrid.

DAG 2: Lima O-M-A
U ontdekt zowel het moderne als het kolo-
niale Lima tijdens een bezoek aan het ar-
cheologisch museum Larco Herrera met zijn 
precolumbiaanse keramiek en het San Fran-
ciscoklooster met de bijhorende catacomben. 

DAG 3: Lima - Paracas - Nazca O-M-A
In de baai van Paracas vaart u naar de Bal-
lestaseilanden, ook wel ‘de kleine Galapa-
goseilanden’ genoemd dankzij de vele zee-
leeuwen, dol�jnen, pinguïns … en vogels. 
U vliegt over de Nazcalijnen die Unesco-

werelderfgoed zijn en een van de grootste 
archeologische vraagtekens ter wereld blijven. 

DAG 4: Nazca - Arequipa O-M-A
U rijdt naar de 'witte stad' Arequipa met een 
picknick onderweg.

DAG 5: Arequipa O-M-A
De Plaza de Armas van Arequipa is een van 
de mooiste pleinen van Peru. U bezoekt de 
kathedraal en de Compañía, de jezuïetenkerk 
uit de 17de eeuw. Daarna gaat u naar het 
Santa Catalinaklooster met zijn kleurrijke 
muren en het Santuario Andino Museum 
met de ijsmummie Juanita. 

DAG 6: Colca O-M-A
U maakt een 2-daagse excursie naar de Colca 
Canyon, een van de diepste kloven ter we-
reld. U rijdt door het reservaat van Salinas en 
Aguada Blanca naar Mollepunko, het begin 
van de Colcavallei.

DAG 7: Colca - Puno O-M-A
Aan het ‘Cruz del Cóndor’ hee� u een adem-
benemend panorama over de canyon met de 
Colcarivier en (met wat geluk) de condors hoog 
in de lucht. Daarna reist u door naar Puno.

DAG 8: Titicacameer O-M-A
U maakt een uitstap op het Titicacameer, het 
grootste en hoogst gelegen bevaarbare meer 
ter wereld. U bezoekt er de drijvende Uros-
eilanden, die volledig uit riet zijn gemaakt. 
En Taquile, een eiland waar indianen wonen 
die Quecha spreken en unieke en e�ciënte 
sociale systemen hebben ontwikkeld.

DAG 9: Puno - Cuzco O-M-A
Rit naar Cuzco met de Andes op de achter-
grond. Een unieke ervaring!

DAG 10: Cuzco O-M-A
In Cuzco, de hoofdstad van het Incarijk, zijn 
er nog altijd veel overblijfselen van de Inca-
cultuur. U bezoekt de Zonnetempel, de Plaza 

de Armas, de Santo Domingokerk en het San 
Franciscoklooster. Na de middag verkent u 
de sites rond Cuzco zoals de heilige baden 
van Tambomachay en de 3 cyclopische om-
wallingen van het archeologische complex 
Sacsayhuamán.

DAG 11: Chinchero - Moray - Maras O-M-A
U bezoekt de markt van de levendige stad 
Chinchero. De grote ronde terrassen van 
Moray zijn door de Inca's gebouwd in na-
tuurlijke verzakkingen in de kalksteenbodem. 
In het koloniale dorpje Maras bewondert 
u eeuwenoude terrasvormige zoutmijnen. 
Overnachting in de Heilige Vallei.

DAG 12: Ollantaytambo - Pisac O-M-A
Het archeologisch complex Ollantaytambo 
was het gigantisch agrarisch, administratief, 
sociaal, religieus en militair centrum van het 
Incarijk. U verkent de site en bezoekt daarna 
de markt en de ruïnes van Pisac.

DAG 13: Machu Picchu O-M-A
Machu Picchu is ongetwijfeld het beroemdste 
monument van de Inca’s en niet voor niets 
Unesco-werelderfgoed. De immense Incasite 
ligt op een hoog plateau omgeven door steile 
kloven. U brengt een uitgebreid bezoek aan 
dit symbool van de Andes.

DAG 14: Cuzco O-M-A
Vandaag wordt in Cuzco het belangrijkste 
feest van het jaar gevierd: het Zonnefesti-
val of ‘Inti Raymi’. U bent er getuige van het 
prachtige pre-Incaspektakel met zo’n 500 
�guranten waarbij de Zonnegod Wiracocha 
wordt vereerd. 

DAG 15: Cuzco - Lima - Madrid O-M
Vrije voormiddag. Vlucht naar Lima en aan-
sluitend naar Brussel via Madrid.

DAG 16: Madrid - Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Annelies Valgaeren naar

PERU
H E T  L A N D  V A N  D E  I N C A’ S 
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ANNELIES VALGAEREN  studeerde 
archeologie aan de KU Leuven en specia-
liseerde zich in de geschiedenis, talen en 
archeologie van precolumbiaans Amerika 
aan de Universiteit Leiden. Ze was 7 jaar 
conservator in het Museum aan de Stroom 
in Antwerpen en stond in voor het onder-
zoek naar en de opstelling van de befaamde 
collectie precolumbiaanse kunst van Paul 
en Dora Janssen-Arts. Nu werkt ze voor 
het Departement Cultuur van de Vlaamse 
overheid.

R E ISDATA
 è  11 juni 2017
 ç  26 juni 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 5.725 
toeslag 1-persoonskamer: € 1.070
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 deskundige toe-
lichting door Annelies Valgaeren

 +  Voorreisvergadering

 +  Gebruik van de audiofoon

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Peru

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwa-
liteitsvolle viersterrenhotels (1 nacht 
in een driesterrenhotel)

 +  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het middagmaal op 
dag 15 (waarvan 5 picknicks) 

 +  Vluchten Brussel-Lima h/t via Madrid 
met Iberia, de binnenlandse vluch-
ten, de luchthaventaksen

 +  Treinrit naar/van Machu Picchu

 +  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.

M
ET

 REISCURSU
S

–  Z I E  P.  1 9 2  –

 Cursus: De pre-Inca-culturen. 
Over keramiek, lijnfiguren en 
wolkenkrijgers, door Annelies 
Valgaeren. Gent, zat. 18, 25 feb. 
en 11, 18 maart van 10 tot 12 uur.©
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 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
U bezoekt het Museo Botero. Na de vllucht 
naar Neiva gaat u naar Villavieja, dat op de 
oevers van de Magdalenarivier ligt.

DAG 4: Villavieja - San Agustín O-A
In de vroege ochtend maakt u een wandeling 
in de Tatacoawoestijn. Onderweg naar San 
Agustín kunt u de schoonheid van de Colom-
biaanse Andes in u opnemen. U verblij� in 
een landelijk gelegen hacienda.

DAG 5: San Agustín O-M-A
U bezoekt het Archeologisch park San 
Agustín, dat Unesco-werelderfgoed is. In de 
namiddag kunt 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
U bezoekt de belangrijkste archeologische 
sites met o.a. de gra�ombes van Alto del 
Aguacate, waar u een mooi uitzicht hee� 
op de 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 Guam-
biano-indianen voor een kleurrijk spektakel 
zorgen. Verder via Cali naar Calarcá, midden 
in de ko�eplantages, waar u in een ko�eha-
cienda verblij�.

DAG 10: Salento en de Valle de Cocora 
O-M-A
Naar Salento en de Valle de Cocora. Met 
4x4-voertuigen rijdt u door valleien met in-
drukwekkende palmen, soms tot 60 m hoog. 
U bezoekt een ko�eboerderij en leert over 
het productieproces van het Colombiaanse 
exportproduct 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 
geschiedenis en cultuur. U bezoekt de Quinta 
de San Pedro Alejandrino, de laatste rustplaats 
van de Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder 
Simón Bolívar. 

DAG 12: Aracataca O-M-A
Daguitstap via Cienega naar Aracataca, een 
niet toeristisch stukje van Colombia en de 
geboorteplaats van schrijver Gabriel Gar-
cía Márquez. Zijn ervaringen in Aracataca 
stonden voor een groot deel model voor 
Macondo, de plaats uit zijn roman Honderd 
jaar eenzaamheid. 

DAG 13: San Basilio del Palenque - Car-
tagena O-M-A
Naar San Basilio del Palenque, een gemeen-
schap met een unieke culturele traditie die 
werd gesticht 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 en de nauwe kas-
seistraatjes: 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 gra�timuren.

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 antropo-
loge en doceert deeltijds aan de KU Leuven 
binnen de master in Toerisme. Zij heeft al 
meer dan 20 jaar een band met Colombia: 
zij woonde hier een aantal jaar en keert er 
jaarlijks terug naartoe. Naast wetenschap-
pelijke 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 

 +  Reisbegeleiding en deskundige toe-
lichting door Anne-Marie Van Broeck

 +  Voorreisvergadering

 + Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in 
kwaliteitsvolle hotels en goede tot 
eenvoudige lodges en haciendas

 +  Maaltijden in restaurants of hotels 
volgens programma

 +  Vluchten Brussel-Bogota h/t telkens 
via Frankfurt met Lufthansa, de bin-
nenlandse vluchten, de luchthaven-
taksen

 +  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.
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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 - Lissabon - Salvador
Vlucht naar Salvador via Lissabon.

DAG 2: Salvador O-M-A
U kunt 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 historisch centrum van Salvador dat er-
kend 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 
het middagmaal. Daarna bezoekt u de barokke 
kerk van Nossa Senhor do Bon�m en de Di-
que do Tororo, waar u kennismaakt met de 
goden 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 koloni-
aal stadje dat ooit het commerciële hart was 
van de streek vol tabak-, ko�e- en suiker-
rietplantages. U bezoekt o.a. een museum 
dat gewijd is aan een geheim genootschap 
van Candomblépriesteressen en het Museo 
Bahia Hansen.

DAG 5: Cachoeira O-M-A
U maakt een boottocht op de Paraguaçuri-
vier en ontdekt traditionele dorpjes en een 
oude suikerrietfabriek. U geniet van heerlijke 
rivierkree�en en bezoekt een sigarenfabriek 
en het Afro-Braziliaans cultuurcentrum Dan-
nemann, waar u handgerolde sigaren kunt 
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 geschie-
denis van Brazilië sterk hee� beïnvloed. In 
de hoofdstad Belo Horizonte bezoekt u het 
Palacio da Liberdade, een plek met een ver-
rassende Belgische connectie, 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 faceli� 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 1 van de 7 nieuwe wereld-
wonderen: de Cristo Redentor op de top 
van de Morro de Corcovado en verkent 
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 - Lissabon 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 Po-
pular. Terugvlucht naar Brussel via Lissabon.

DAG 13: Brussel 
Aankomst.

Met Lieven Verstraete & Kris Clerckx naar

BRAZILIË
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

Zuidelijke 
Atlantische

Oceaan

BRAZILIË

Rio De Janeiro 

Cachoeira

Belo Horizonte 

Salvador

Ouro Preto 

100 km
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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 50 jaar gele-
den de overwinning behaalde in de San Syl-
vestercorrida in São Paulo, de belangrijkste 
loopwedstrijd in Zuid-Amerika. Behalve het 
recente Belgen in Brazilië publiceerde hij 
eerder o.a. Reizen in het spoor van Leopold 
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
 +  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Lieven Verstraete en 
Kris Clerckx

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle hotels

 +  11 middagmalen en 5 avondmalen in 
goede lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Salvador en Rio de 
Janeiro-Brussel met TAP Portugal 
telkens via Lissabon, de binnenlandse 
vluchten, 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 openluchtmu-
seum
 µ  Cojimar, waar Hemingways De oude 
man en de zee zich afspeelt
 µ  Landelijke dorpjes, prachtige landschap-
pen en uitbundige couleur locale

DAG 1: Brussel - Havana 
Vlucht naar Havana. 

DAG 2: Havana O-M-A
U wandelt door het historisch centrum en 
bewondert de prachtige koloniale architec-
tuur, met de vermaarde Malecón en het El 
Morrokasteel. Maar 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 universiteit komen 
aan bod. U sluit de dag in stijl af aan El Cristo.

DAG 3: Havana O-M-A
U maakt een daguitstap naar de wondermooie 
Viñalesvallei, misschien wel het mooiste stuk-
je eiland, en het oudste gebergte van Cuba. 
Het dal waar vroeger wijn werd verbouwd, 
is nu een agrarisch gebied. U ziet er ‘bohios’ 
of kleine boerenwoningen met daken van 
palmbladeren en met honderden drooghut-
ten voor tabaksbladeren: 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. U verkent deze 
meest Caraïbische en swingende stad van 
het hele eiland: het Antonio Maceo Revo-
lutieplein, het historisch stadscentrum, het 
Céspedespark, het huis van Diego Velázquez 
en het mausoleum van José Martí. ‘s Avonds 
geniet u van de rijke muzikale traditie in het 
plaatselijke Casa de la Musica, waar muzikan-
ten sfeer maken met hun opzwepende ritmes.

DAG 5: Santiago - Camaguey O-M-A
U gaat naar Camaguey en bezoekt onderweg 
kort Bayamo en het bedevaartsoord Sanctua-
rio Nacional a Nuestra Senora de la Caridad 
del Cobre. Elk jaar bezoeken duizenden gelo-
vigen de basiliek waar het authentieke beeld 
van de Zwarte Maagd wordt bewaard. La 
Virgen is dan ook sinds 1916 de patrones van 
Cuba. In Camaguey, de 3de grootste stad van 
Cuba, bewondert u de koloniale panden en 
verdwaalt u (bijna) in de vele smalle straatjes.

DAG 6: Camaguey - Trinidad O-M-A 
’s Ochtends rijdt u naar Trinidad, dat in 1514 
werd gesticht door de Spaanse ontdekkings-
reiziger Velázquez. De autovrije stad is een 
groot koloniaal museum dat u te voet ver-
kent. Op wonderbaarlijke wijze en dankzij de 
steun van Unesco hee� de stad haar smalle 
hobbelige straatjes, oude paleizen, kerken 
en kleurrijke patio’s weten te behouden. U 
bezoekt het sfeervolle centrum met het mu-
seum en La Canchánchara, het café met de 
gelijknamige plaatselijke cocktail gemaakt 
van aguardiente, citroensap, honing en ijs. 

DAG 7: Trinidad - Varadero O-M-A 
U gaat naar Varadero en bezoekt onderweg 
Cienfuegos en Santa Clara. In Cienfuegos, 
de ‘Parel van het Zuiden’, verkent u o.a. het 
centrale plein en het Palacio del Valle, het 
Parque José Martí, het Terry �eater en de 

Prado Avenue. Santa Clara, bekend om haar 
tabak- en suikerrietindustrie, is ook de stad 
van de revolutie. Daar wist Che Guevara een 
gepantserde trein met wapens te onderschep-
pen. U bezoekt er zijn mausoleum en het 
bronzen standbeeld met het opschri� ‘Hasta 
la victoria siempre’, wat hij in zijn afscheids-
brief aan Castro schreef. 

DAG 8: Varadero - Brussel O-M
U bezoekt de Finca la Vigia, het huis van 
Ernest Hemingway, en het dorpje Cojimar. 
Daar speelt De oude man en de zee zich af. 
Daarna hee� u vrije tijd tot de terugvlucht.

DAG 9: Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Gil Michaux naar

CUBA
H E D E N  E N  K O LO N I A A L  V E R L E D E N  O P  D E  TO N E N  V A N  O P Z W E P E N D E  M U Z I E K
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GIL MICHAUX studeerde klassieke filo-
logie, hebraïstiek en assyriologie aan de 
UGent en de Universiteit van Jeruzalem. Nu 
doceert hij filosofie, Grieks en Latijn en geeft 
talrijke lezingen. Hij is al meer dan 30 jaar 
reisbegeleider naar o.m. Italië, Griekenland 
en Turkije, maar ook Cuba.

R E ISDATA
 è  18 november 2017
 ç  26 november 2017

Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij op 
de afreis van 25 februari 2017. Kijk voor-
aan in de brochure bij Laatste Plaatsen.

R E ISSOM PE R PE R S. 
2-persoonskamer: € 3.885
toeslag 1-persoonskamer: € 885 
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

 +  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Gil Michaux

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 +  Handig reisgidsje Te gast in Cuba

 +  Overnachtingen met ontbijt in plaat-
selijke kwaliteitsvolle hotels

 +  Alle maaltijden van het ontbijt op dag 2 
t.e.m. het middagmaal op dag 8

 +  Vluchten Brussel-Havana h/t (met 
overstap), de binnenlandse vluchten, 
de luchthaventaksen

 +  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

 +  Visumregeling en -kosten (toeris-
tenkaart)

 +  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

©
 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  187



200 km

AUSTRALIË

Grote
Australische 

Bocht

Sydney

Blue
Mountains

Melbourne

Adelaide

Kangaroo
Island

Alice
Springs

Ayers Rock

 µ  Sydney, de bruisende havenstad
 µ  Blue Mountains en Ayers Rock, drama-
tisch natuurschoon
 µ  Melbourne, kosmopolitische uitstraling
 µ  Adelaide en het wilde Kangaroo Island
 µ  Alice Springs in de Outback

DAG 1: Brussel - Abu Dhabi - Sydney
Vlucht naar Australië met een tussenstop in 
Abu Dhabi.

DAG 2: Sydney
Tegen de avond komt u aan in Sydney, waar 
u meteen naar het hotel wordt gebracht.

DAG 3: Sydney O-M-A
U wandelt doorheen de oudste wijk van 
Sydney, �e Rocks, aan Harbour Bridge en 
luistert naar de geschiedenis van deze buurt. 
Daarna rijdt u met de bus door residentiële 
wijken met o.a. het Victoriaanse Paddington. 
Na het middagmaal in een van de betere res-
taurants van de stad gaat u naar het Queen 
Victoria Building, het mooiste winkelcentrum 
ter wereld, en naar het vernieuwde Darling 
Harbour. U sluit de dag af met een avondmaal 
in het wereldberoemde Sydney Opera House.

DAG 4: Sydney - Blue Mountains O-M
U maakt een daguitstap naar de Blue Moun-
tains die hun naam te danken hebben aan de 
blauwe waas die altijd over de bergen hangt 
door de dichte eucalyptusbossen. De kabel-
baan gee� u een adembenemend uitzicht op 
de beroemde �ree Sisters.

DAG 5: Sydney - Melbourne O-A
Vlucht naar Melbourne. Het economische 
hart van het land ademt een Europese sfeer 
met vele kleurrijke wijkjes rond de Royal 
Exhibition Building. U neemt de tram voor 
een rondrit en houdt halt aan Federation 
Square, een uniek plein met gebouwen ‘als 
uit de grond rijzende scherven’. 

DAG 6: Great Ocean Road - Melbourne O-M
Daguitstap langs de Great Ocean Road. Het 
kolkende water van de oceaan, spectaculaire 
rotspunten zoals de Twelve Apostles en brug-

gen zoals London Bridge laten ongetwijfeld 
een onuitwisbare indruk bij u na. Onderweg 
hoort en ziet u meer over sur�ng, de nationale 
sport in Australië.

DAG 7: Melbourne - Adelaide O-M
Vlucht naar Adelaide, een prettige en groene 
stad. U rijdt naar de wijngaarden in Barossa 
Valley, degusteert er de bekende Jacobs Creek 
en geniet er van een middagmaal.

DAG 8: Kangaroo Island - Adelaide O-M
Daguitstap naar Kangaroo Island, een klein 
paradijs met koala’s in het wild en de prach-
tige rotsformaties van Admirals Arch. Die 
lijken als een reusachtige muil de aanstor-
mende golven op te slokken en zijn de thuis 
van heel wat zeehonden en zeeleeuwen. 

DAG 9: Adelaide - Alice Springs O-A
In de voormiddag bezoekt u het South Australi-
an Museum met zijn merkwaardige Aboriginal 
kunst. Vlucht naar Alice Springs, in het hart 
van Australië en thuisbasis van de legendarische 
Flying Doctors, de unieke medische dienst voor 
de bewoners van de meest geïsoleerde regio’s 
van de outback. En al even uniek is de School of 

the Air, de schoolradio die lessen verzorgt die 
tot in de verste uithoeken worden beluisterd.

DAG 10: Alice Springs - Kings Canyon O-M
Rit naar Kings Canyon, een immense kloof 
en heilige plaats voor de Aboriginals. Daarna 
maakt u een wandeling door King’s Creek.

DAG 11: Kings Canyon - Ayers Rock O-M-A
Wandeling door de canyon langs de ‘Lost City’ 
en de ‘Garden of Eden’ met overweldigende ver-
gezichten. Na een middagmaal in Kings Creek 
Station gaat u naar Ayers Rock. Vanavond ge-
niet u tijdens de zonsondergang van een glas 
wijn op een exclusieve locatie en daarna van 
een Australische barbecue onder de sterren.

DAG 12: Ayers Rock - Sydney - Abu Dhabi O
U ontbijt vroeg zodat u kunt genieten van de 
zonsopgang. Uluru, de reusachtige rotsfor-
matie, is zowat het symbool van Australië. 
Daarna rijdt u nog naar de Olga’s, erg vreemde 
en beklijvende rotsformaties. Vlucht naar Syd-
ney en aansluitend terugvlucht via Abu Dhabi.

DAG 13: Abu Dhabi - Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Dirk Tieleman naar 

AUSTRALIË
B R U I S E N D E  W E R E L D S T E D E N  E N  U N I E K E  FA U N A  E N  F LO R A
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DIRK TIELEMAN begon zijn carrière bij 
VRT-radio in 1967, waar hij eerst het bedrijfs-
leven volgde en nadien verslag deed over 
buitenlandse kwesties zoals de revolutie in 
Iran en de oorlog in Afghanistan. Hij was 
ook jarenlang eindredacteur van het radio-
magazine Actueel. In 1989 stapte hij over 
naar VRT-televisie, waar hij eerst reportages 
draaide voor Panorama, o.m. over de val 
van de Sovjet-Unie en de Golfoorlog en 
nadien Terzake en Koppen opstartte. Sinds 
2005 is hij zelfstandig journalist. Hij maakt 
nog altijd reportages, schrijft boeken en is 
communicatieadviseur.

R E ISDATA
 è  12 november 2017
 ç  24 november 2017

R E ISSOM PE R PE R S.
2-persoonskamer: € 7.690 
toeslag 2-persoonskamer voor single-
gebruik: € 1.380  
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 deskundige 
toelichting door Dirk Tieleman

 +  Voorreisvergadering

 +  Lokale gidsen

 +  Fooien voor lokale gidsen en chauf-
feurs

 + Handig reisgidsje Te gast in Australië 

 +  Overnachtingen met ontbijt in kwali-
teitsvolle viersterrenhotels

 +  7 middagmalen en 4 avondmalen in 
de hotels of lokale restaurants

 +  Vluchten Brussel-Sydney h/t telkens 
via Abu Dhabi met Etihad Airways, de 
binnenlandse vluchten, 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.
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190 P R A K TI S C H

PRAKTISCHE INFORMATIE

01
REIS BOEKEN

Reserveren voor een Davidsfonds 
Cultuurreis gaat erg makkelijk en 
kan op maar liefst 5 verschillende 
manieren: per telefoon, via e-mail, 
via de Davidsfonds website, via een 
Omnia Travel reiskantoor of met het 
inschrijvingsformulier hiernaast. 
Na de reservering ontvangt u een 
bestelbon in 2 exemplaren, waarvan 
u er binnen de week 1 ondertekend 
terugstuurt naar Omnia Travel. U 
betaalt onmiddellijk na ontvangst 
van de bestelbon het voorschot 
dat op de bestelbon vermeld staat. 
6 weken voor vertrek betaalt u het 
resterende bedrag.

02
NEDERLANDSTALIGE 

REISBEGELEIDING
Alle Davidsfonds Cultuurreizen wor-
den begeleid door Nederlandstalige 
reisbegeleiders. In het buitenland 
wordt soms een beroep gedaan op 
kwaliteitsvolle anderstalige lokale 
gidsen. In dat geval vat uw reisbe-
geleider de uitleg in het Nederlands 
samen, zodat u niets mist. 

03
MAALTIJDEN

Om aan te duiden welke maaltijden 
inbegrepen zijn, gebruiken we in de 
reisbeschrijving de OMA-a�ortin-
gen, naast de dag in kwestie. Dat wil 
zeggen:

O = ontbijt
M = middagmaal
A = avondmaal

04
HOTEL- EN VLUCHT-

KEUZE, EXCURSIES
EN BEZOEKEN

Omdat sommige reizen erg lang 

op voorhand worden gepubliceerd 
(soms zelfs een jaar vooraf), kan het 
gebeuren dat de vluchten, hotels of 
excursies aangepast moeten wor-
den - uiteraard met behoud van het 
reiscomfort. Ook de volgorde van de 
bezoeken kan wijzigen.

05
FYSIEKE CONDITIE

Iedereen is welkom bij Davidsfonds 
Cultuurreizen, maar de inhoud van 
de programma’s (stadswandelingen, 
tentoonstellingen, bezoek musea en 
monumenten …) veronderstelt een 
goede fysieke conditie. U kunt daar-
over altijd meer informatie vragen  
bij Omnia Travel.

06
REISDOCUMENTEN

Een pakketje met praktische infor-
matie over uw reis krijgt u ongeveer 
10 dagen voor het vertrek toege-
stuurd. Van een eventueel reisgidsje 
of reisboek krijgt u 1 exemplaar per 
kamer.

07
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 meerwaarde beperkt.

08
IDENTITEITSKAART, 
PASPOORT, VISUM

Voor de meeste reisbestemmingen 
volstaat uw Belgische identiteits-
kaart, nog geldig gedurende mini-
mum 3 maanden na de voorziene 
terugkeerdatum. Voor andere landen 
moet u in het bezit zijn van een gel-
dig internationaal paspoort dat nog 
minstens 6 maanden geldig moet 

zijn na de aangekondigde terugkeer-
datum. Samen met de bevestiging 
van uw inschrijving ontvangt u daar-
over meer informatie. Voor sommige 
landen is er naast een internatio-
naal 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 Om-
nia Travel. De te betalen aanvraag 
voor een reistoestemming voor de 
Verenigde Staten (ESTA-procedure), 
Canada (eTA-procedure) en Austra-
lië (ETA-procedure) is altijd ten laste 
van de individuele deelnemer. De 
kosten daarvan bedragen momenteel 
resp. 14 USD, 7 CAD en 20 AUD 
per persoon.

09
DE REISVERZEKERING

Voor elke Davidsfonds Cultuur-
reis uit deze brochure is een ruime 
reisverzekering inbegrepen die 
eigenlijk 3 verzekeringen omvat: 
een annuleringsverzekering, een 
reisbijstandsverzekering en een 
bagageverzekering. De gedetail-
leerde polisvoorwaarden kunt u 
raadplegen op www.davidsfonds.
be/cultuurreizen of in elk Omnia 
Travel reiskantoor (zie pag. 16)

10
OPSTAPPLAATSEN  
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen verzekert 
u dat het vertrek en ook de terugkeer 
van een autocarreis in optimale om-
standigheden verlopen. We vermijden 
structurele �les, een te vroeg vertrek-
uur, de chau�eurs respecteren de rij- 
en rusttijden ... Voor de busreizen is 
er daarom meestal 1 vertrekplaats en 
1 terugkeerplaats die voor iedereen, 
rekening houdend met het vertrek-
uur, centraal gelegen en vlot bereik-
baar is met het openbaar vervoer 
(trein). Dat is, behalve uitdrukkelijk 

anders vermeld, de luchthaven van 
Zaventem.

11
VOORREIS-

VERGADERING
Een degelijke reisvoorbereiding is 
belangrijk en kan best aangenaam 
zijn. Daarom nodigt de reisbegeleider 
alle deelnemers uit op een voorreis-
vergadering met aansluitend lunch. 
U maakt er kennis met uw mederei-
zigers en reisbegeleider, die het pro-
gramma en de praktische afspraken 
overloopt en graag eventuele vragen 
beantwoordt. Zo'n voorreisvergade-
ring vindt vooral plaats bij de verre 
bestemmingen en de cruises en staat 
in dat geval vermeld bij de Inbegre-
pen informatie van een reis.

12
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 auto-
car behoren op dat moment tot de 
mogelijkheden. Uiteraard stellen wij 
alles in het werk om het oorspron-
kelijke programma zo comfortabel 
mogelijk uit te voeren.

13
SAMEN MET

Voor zijn Cultuurreizen werkt Da-
vidsfonds samen met Omnia Travel. 
Omnia  Travel staat in voor de con-
crete organisatie: vervoer, verblijf, 
maaltijden, tickets, praktische afspra-
ken, de verkoop, enz.  en is ook juri-
disch en �nancieel 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 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 inschrij�, 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. 194) en betaalt het 
voorschot/saldo bij ontvangst van de bestelbon/factuur.

o 2-persoonskamer o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer te delen met:



CURSUS: ‘Modernisme in de Nederlan-
den’ door Ludo Beheydt (Mortsel, do. 
2, 9, 16, 23 feb., 14 - 16 u.).

REIS: ‘Mondriaan en de Stijl’ met 
Edward en Dimitri De Maesschalck.

 è Lees meer op p. 81

CURSUS: ‘De pre-Inca-culturen’ door 
Annelies Valgaeren (Gent, zat. 18, 25 
feb. en 11, 18 maart, 10 - 12 u.).

REIS: ‘Peru’ met Annelies Valgaeren.
 è Lees meer op p. 180

REISCURSUSSEN
DE IDEALE VOORBEREIDING VOOR UW CULTUURREIS
Een mooie reis wordt nog interessanter als u degelijk 
voorbereid bent met een cursus. Daarom slaan Da-
vidsfonds Academie, Davidsfonds Cultuurreizen en 

onze gespecialiseerde docenten en reisbegeleiders 
de handen in elkaar. Beleef dit voorjaar alvast deze 5 
speciale aanbiedingen:

UW VOORDEEL
Als u zich inschrij� voor een van deze 5 cur-
sussen en de bijbehorende cultuurreis, krijgt 
u maar liefst 25 euro korting op de cursus. 
Het enige wat u moet doen is bij betaling 
van de cursus deze vermelding toevoegen: 
‘duo reis+cursus’.

PRAKTISCH
Alle informatie over de cursussen en de prakti-
sche informatie vindt u in de cursusgids en op 
de website van Davidsfonds Academie. U kunt 
de cursusgids gratis aanvragen bij Davidsfonds 
Academie via academie@davidsfonds.be of 
tel. 016 31 06 70.

CURSUS: ‘Het beloofde Duitsland’ door 
Rik Tyrions (Bonheiden, di. 14 en 28 
maart, 19.30 - 22 u.).

REIS: Berlijn en Potsdam met Rik Tyrions.
 è Lees meer op p. 33

CURSUS: ‘De Russische Revolutie’ door 
Emmanuel Waegemans en Wim Cou-
denys (Maaseik, vr. 10, 17, 24, 31 maart, 
14 - 16 u.).

REIS: Moskou, Sint-Peters  burg en Nov-
gorod met Emmanuel Waegemans.

 è Lees meer op p. 38

CURSUS: ‘De Holocaust in België’ door 
Christophe Busch e.a. (Mechelen, ma. 
23, 30 jan. en 6, 13, 20 feb., 14 - 16 u.).

REIS: Auschwitz en Krakau met 
Christophe Busch en Fréderic 
Crahay.

 è Lees meer op p. 36

VOLG ONS OP FACEBOOK & TWITTER

WWW.DAVIDSFONDS.BE/ACADEMIE

Davidsfonds Academie organiseert jaarlijks 
ruim 130 cursussen en dagevenementen op 
meer dan 70 plaatsen in heel Vlaanderen. 
Leer alles over geschiedenis, kunst, muziek, 
actualiteit. Enthousiaste vakspecialisten 
nemen u op sleeptouw. Ontdek het hele 
aanbod op www.davidsfonds.be/academie.
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ONZE PARTNERS

IN SAMENWERKING MET

Lees méér.wpg. be



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, schri�elijk 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 
schri�elijk 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 schri�elijk mede te delen:
a) de algemene informatie betre�ende 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 laa�ijdig gesloten contract.

ARTIKEL 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/ofreisbemiddelaar alle 
nu�ige 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 hee� 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 brandsto�osten 

en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde he�ngen 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 hee� de reiziger recht op onmiddellijke terug-
betaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator 
hee� 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 schri�elijke 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, hee� 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 
schri�elijk 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 ona�ankelijk 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 hee�, 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 voortze�ing 
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 sto�elijke 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 hee� 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 slo�e 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 de�-
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 getuigschri�en.

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, 
hee� 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 01.01.2017 tot 
31.12.2017 zijn berekend op basis van de tarieven en 
wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het 
buitenland die op 25.11.2016 golden, daarnaast op de ta-
rieven voor het vervoer die op 25.11.2016 bekend waren.

OMNIA TRAVEL IS VERZEKERD TEGEN FINANCIEEL 
ONVERMOGEN BIJ HET GARANTIEFONDS REIZEN.
‘Garantiefonds Reizen’ 
Bij �nancieel 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 �nancieel onvermogen, terugbetaling 
kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de 
reis reeds een aanvang hee� genomen, de verderze�ing 
van de reis of de repatriëring kan vragen.

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. 
Vergunning 1121.



JONGERENREIZEN MET EEN SHOT CULTUUR & EEN PAK PLEZIER

CULTUURVAKANTIES 
VOOR JONGEREN

VAN 16 TOT 22

Normandië

Barcelona

 1.8 – 5.8.2017 

 10.7 - 15.7.2017 

Waddenzee
 14.8 – 18.8.2017 

TenerifeDen Haag
& Utrecht

 14.7 – 21.7.2017  3.4 – 6.4.2017 

Hou je van kunst? Duik in het univer-
sum van Mondriaan en De Stĳl tĳdens het 
Mondriaanjaar in Den Haag en Utrecht

Gek op lekker eten? Ga op gastrono-
mische citytrip naar Barcelona én steek 
zelf de handen uit de mouwen

Gefascineerd door de kosmos en 
de sterren? Ontdek een van de mooiste 
sterrenhemels ter wereld in Tenerife

Fan van geschiedenis? Reis in het 
spoor van WO II naar Normandië en 
ont  dek de landingsstranden al fietsend

Geïnteresseerd in mensenrechten? 
Scheep in voor beklĳvende workshops 
rond internet & privacy

MONDRIAAN & DE STIJL IN

IN HET SPOOR VAN
WO II NAAR

CRUISE MET AMNESTY 
INTERNATIONAL OP DE

GASTRONOMIE MET
BAKED LOUIE’S IN

STERREN EN
VULKANEN OP

Volg de laatste nieuwtjes op
WWW.FB.COM/CLUBCOLUMBUSREIZEN

Ontdek 
het volledige programma,
de reisbegeleiders en alle 
praktische informatie op

WWW.CLUBCOLUMBUS.BE

Kent u de jongerenreizen van Davidsfonds Cultuurreizen al?



Toen ik van Davidsfonds Cul-
tuurreizen de vraag kreeg om 
een reis naar Kenia te begelei-
den was ik verrast. Ik, reisbege-
leidster? Toegegeven, het trok me 
wel aan, een groep gemotiveerde 
mensen het Kenia laten zien dat 
in geen enkele toeristische folder 
beschreven staat. Ik wilde er voor 
hen dan ook een unieke, warme, 
authentieke beleefreis van maken. 
Maar het waren de reizigers die 
mij het mooiste cadeau gaven: 
samen beleefden we de reis van 
ons leven. Had ik puur toevallig 
zo’n �jne, geïnteresseerde en ge-
zellige groep onder mijn hoede 
gekregen? Een �jner gezelschap 
en een mooiere groepservaring 
had ik me niet kunnen indenken. 
Met Davidsfonds Cultuurreizen 
wil ik heel graag nog een keer zo’n 
onvergetelijke reis beleven.

ANNEMIE STRUYF, reisbegelei-
der, journaliste, tv-maker en 
auteur

Davidsfonds Cultuurreizen 
zijn altijd een bijzondere be-
levenis. Je wordt (be)geleid in 
een duik in het verleden en in 
andere culturen. Wat me telkens 
blij� boeien is dat je de mensen 
van toen en nu, en van hier en 
ginder achter de artefacten, de 
gebouwen, de steden en de cul-
tuurlandschappen leert kennen. 
En hoe zij dachten over kunst, 
samenleven, religie … Dan zeg 
je bij jezelf: ‘hé, da’s interessant! 
Wij doen hetzelfde, maar denken 
er anders over of doen bepaalde 
dingen toch net een beetje an-
ders.’ Dat brengt je dichter bij die 
mensen en je begrijpt hen beter, 
waardoor je uiteindelijk een in-
zicht krijg in hoe de mensheid 
was, is en wellicht zal worden. 
En je leert jezelf beter kennen.

MARC LAENEN, reisbegeleider, 
classicus en archeoloog

In 2005 maakten we onze 1ste 
Davidsfonds Cultuurreis. En 
dat is ons toen zo goed bevallen 
dat de teller ondertussen op 22 
staat. Het gebeurt wel nog soms 
dat wij met een andere organi-
satie meegaan omdat die datum 
ons beter uitkomt, maar onze 
voorkeur gaat naar Davidsfonds 
Cultuurreizen. ‘Zo duur’, wordt 
weleens opgemerkt. Maar wij 
vinden de prijs-kwaliteitverhou-
ding correct. De knappe logies, de 
lekkere maaltijden, de degelijke 
reisbegeleiding en het aangena-
me gezelschap kunnen wij zeer 
waarderen. Vooral de muziek-
reizen hebben ons bekoord en 
de �loso�eweken op Kreta met 
Gerard Bodifée zijn een must. 
Terug thuis voelen wij ons altijd 
een rijker mens. 

Reizigers TUUR EN NORA 

ROGGEN - DE DECKER uit 
Aartselaar

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 




