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EEN 
EXCLUSIEVE

ALL-IN CRUISE
OP DE 

BELGISCHE
RIVIEREN

schenkt voor twee personen

van 5 tot 9 september 2017

HOE DEELNEMEN?
Mail cultuurreizen@davidsfonds.be voor 
21 mei met uw adres en het antwoord op 
deze vraag: Wat is de naam van het schip 
waarmee de Dalmatische kustcruise van 
Davidsfonds Cultuurreizen gedaan wordt?

DOE MEE EN WIN VERANDERING VAN SPIJS 
DOET ETEN

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

Het is nog niet eens zomer, maar waarschijnlijk 
weet u nu al ongeveer hoe uw eindejaarsperiode 
er gaat uitzien. En u bent niet alleen. In decem-
ber en januari schuiven heel wat mensen van 
feesttafel naar familiefeest, maar hoe gezellig 
de eindejaarsperiode ook is, soms mag het 
ietsje meer zijn! 

Bij Davidsfonds Cultuurreizen houden we 
van afwisseling. Verandering van spijs doet 
eten, verandering van locatie doet snakken naar 
meer reizen! Wonderlijke ontdekkingen doen, 
nieuwe mensen ontmoeten, eindeloos genieten 
in alle hoeken van de wereld, ze vormen de 
ruggengraat van Davidsfonds Cultuurreizen. 
Elk jaar opnieuw nemen wij u mee naar de 
interessantste bestemmingen, begeleid door 
specialisten in hun vakgebied, die hun enthou-
siasme moeiteloos op u overdragen.

Wat dacht u bijvoorbeeld van oudejaars-
vuurwerk boven de Akropolis tijdens een 
Athene reis met Griekenlandspecialist Gil Mi-
chaux? Ontdek de bijzondere sfeer van Sint-
Petersburg in de eindejaarsperiode met Wim 
Coudenys, de verborgen verhalen en anekdotes 
die Venetië rijk is met meester-verteller Luc 
Verhuyck en de muzikale ziel van Praag, met 
pianiste Els Swinnen. 

Heeft u het meer voor Kerstmis, dan kan u 
dat misschien gaan vieren op de plek waar het al-
lemaal begon: Israël en de Palestijnse gebieden, 
waar Bart Van Thielen u vakkundig rondleidt. 

Houdt u liever de feestdagen vrij? Misschien 
zien we u dan wel tijdens een van onze muzie-
kreizen! U kan in het voorjaar bijvoorbeeld met 

Anne-Mie Lobbestael genieten van Verdi’s La 
Traviata in Parijs, terwijl u met Waldo Geuns 
kan gaan genieten van de nieuwe Philharmo-
nie in diezelfde Lichtstad. Het Barok Festival 
op Malta, begeleid door Geert Robberechts, 
wordt een mooie jaarlijkse gewoonte en vader 
en zoon Edward en Dimitri De Maesschalck 

laten u Noord-Frankrijk door een kunstzinnige 
bril zien. Al deze reizen bieden u de ideale 
gelegenheid om vertrouwde bestemmingen op 
een nieuwe manier te ontdekken!

Persoonlijke ontmoetingen zijn een essen-
tieel onderdeel van onze reizen. Net daarom is 
onze muziekreis naar Bever zo bijzonder. In alle 
rust en sereniteit kan u er samen met Sigiswald 
Kuijken op zoek naar muzikale verdieping. Hij 
laat u met nieuwe oren naar Bach luisteren.

En geef toe: elk excuus is goed om op reis te 
gaan: eens de feestdagen voorbij, heeft u mis-
schien wel nood aan een reis om te bekomen 
van al dat feestgedruis. We laten u met heel 
veel plezier al enkele van onze reizen voor 2018 
ontdekken! Muzikaal genot vindt u bijvoorbeeld 
tijdens een heerlijke Purcelldag in Amsterdam, 
begeleid door Yves Senden, of de Mozartwoche 
in Salzburg met Jan Dewilde. U ontmoet er ge-
dreven muzikanten, muziekkenners en talloze 
muziekliefhebbers zoals u. 

Ligt uw horizon wat verder? Kom dan mee 
om Zuid-Afrika te ontdekken, wijnbouwers 
te ontmoeten en te genieten van de heerlijke 
Kaapse wijnen met Gido Van Imschoot en Luc 
Vannevel. John Everaert laat u proeven van 
het Verre Oosten tijdens een onvergetelijke 
cruise door Zuidoost-Azië, terwijl u tijdens de 
Chinareis met Stefan Blommaert de sfeer van 
het Chinese Nieuwjaar induikt. 

Ervaringen om nooit te vergeten, ver weg 
of dichtbij. En zo heeft u meteen wat om over 
te vertellen tijdens het volgende familiefeest!

Ontdekken, 
ontmoeten, 
genieten … 

de ruggengraat 
van Davidsfonds 

Cultuurreizen
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01
CULTUREEL HOOGSTAAND  

PROGRAMMA

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

02
UITZONDERLIJKE 

REISBEGELEIDERS

Dirk Draulans, Réginald Moreels, Mia Door-
naert, Luc De Vos, Sigiswald Kuijken, Gido 
Van Imschoot, Stefan Blommaert ... Het zijn 
maar een paar (bekendere) namen tussen de 
bijna 100 deskundige reisbegeleiders, allemaal 
experts ter zake. Auteurs, professoren, journa-
listen, musici, wetenschappers, docenten… 
delen op een aanstekelijke manier hun kennis 
over de gebieden die ze samen met u bereizen. 

03
KLEINE, 

GEÏNTERESSEERDE GROEP

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

DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN

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

In 2004 startte het Davidsfonds met Davidsfonds Cultuurreizen. 
Het opzet was een kwalitatief hoogstaand reisprogramma aan te 
bieden, in beperkte groep, met deskundige reisbegeleiding, naar 
cultureel interessante bestemmingen. In een paar jaar tijd vervier-
voudigde het aantal deelnemers en groeide het aanbod enorm. 

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

04
KWALITEIT VOOR  
DE JUISTE PRIJS

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

05
TEVREDEN REIZIGERS 

KEER OP KEER

Een van de grote troeven van Davidsfonds Cul-
tuurreizen is de tevredenheid van de reizigers. 
Na elke reis wordt er uitvoerig geëvalueerd, on-
der 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 Cultuurreizen heeft uitermate 
tevreden reizigers.

OVERZICHT
EINDEJAARSREIZEN

PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
7 Parijs  ............................................... Waldo Geuns ..................................... 25/11/2017 .............. 2
8 Roubaix, Rijsel en Arras ..................... Edward & Dimitri De Maesschalck ....... 30/11/2017 .............. 3
9 Krakau .............................................. Erik Gobin ......................................... 13/12/2017 .............. 5
10 Israël & de Palestijnse gebieden ........ Bart Van Thielen................................. 21/12/2017 .............. 9
11 Bever ................................................ Sigiswald Kuijken ...............................22/12/2017 .............. 3
12 Berlijn & Potsdam ............................. Rik Tyrions .........................................22/12/2017 .............. 5
13 Praag ................................................ Els Swinnen .......................................23/12/2017 .............. 5
14 Venetië ............................................. Luc Verhuyck .................................... 28/12/2017 .............. 5
15 Stockholm ........................................ Karel Peeters .....................................29/12/2017 .............. 5
16 Sint-Petersburg ................................. Wim Coudenys ...................................29/12/2017 .............. 5
17 Athene.............................................. Gil Michaux .......................................30/12/2017 .............. 4
18 Malta ................................................ Geert Robberechts .............................13/01/2018 .............. 5
19 Salzburg ........................................... Jan Dewilde .......................................31/01/2018 .............. 5
20 Parijs ................................................ Anne-Mie Lobbestael ........................ 10/02/2018 .............. 2
21 Amsterdam ....................................... Yves Senden ......................................11/02/2018 ...............1
22 Cruise door Zuidoost-Azië .................. John Everaert .................................... 17/02/2018 .............19
24 Zuid-Afrika ........................................ Gido Van Imschoot & Luc Vannevel .... 18/02/2018 ............. 11
26 China ................................................ Stefan Blommaert .............................22/02/2018 .............10
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Met Waldo Geuns naar

PARIJS
EEN MUZIKAAL FEESTWEEKEND IN DE NIEUWE PHILHARMONIE 

 ★  3 concerten tijdens het feestweekend in de 
Philharmonie

 ★  Bezoek aan het muziekinstrumentenmuseum 
van de Cité de la Musique o.l.v. Waldo Geuns

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de Thalys gaat u naar Parijs. Daar gebeuren alle 
verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer. 
Reisbegeleider Waldo Geuns neemt u meteen mee 
op verkenning door het Parc de la Villette, pas nog 
aangevuld met de golvende architectuur van Jean 
Nouvels Philharmonie. Tijdens dit feestelijk mu-
ziekweekend in de Philharmonie kunt u genieten 
van enkele grootse symfonische orkestwerken en 
een spectaculair orgelrecital. Het startschot wordt 
gegeven door maar liefst 5 organisten die afwisselend 
het gloednieuwe orgel in de grote zaal van de Phil-
harmonie zullen bespelen. Zij brengen transcripties 
voor orgel van indrukwekkende orkestwerken zoals 
L’Apprenti sorcier van Dukas, Le Sacre du printemps 
van Stravinsky en de Boléro van Ravel. Na het vroege 
avondmaal, neemt u opnieuw plaats in de grote zaal 
Pierre Boulez van de Philharmonie voor het symfo-
nisch avondconcert. Het Orchestre national de Lille 
onder leiding van dirigent Alexandre Bloch en met 
organist Olivier Latry brengt o.a. Les Offrandes ou-
bliées van Messiaen en de fenomenale 3de symfonie 
‘met orgel’ van Saint-Saëns. Een waar genot!

DAG 2: Parijs - Brussel-Zuid O
Na het ontbijt vergast Waldo Geuns u aan de piano op 
een lezing-recital volledig aangepast aan het thema 
van het weekend. Nadien gaat u naar de Cité de la 
Musique voor een fascinerende ontdekkingstocht door 
de permanente collectie van dit muziekinstrumenten-
museum. Waldo kreeg uitzonderlijk de toestemming 
om u zelf rond te leiden in het museum. Het laatste 
concert op het programma brengt u weer naar de Phil-
harmonie. Daar hoort u o.m. een pavane van Fauré, 
de Pavane pour une infante défunte van Ravel, en als 
climax het requiem van Duruflé. Dirigent Leonard 
Slatkin neemt de leiding over het Orchestre national 
de Lyon en het koor Spirito. Organist van dienst is 
Thierry Escaich, mezzosopraan Christianne Stotijn 
en bariton Ludovic Tézier zingen in het requiem. 
Daarna keert u met de Thalys terug naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  25 november 2017
 ←  26 november 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 495
toeslag 1-persoonskamer: € 70
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor 3 concerten 

tijdens het festival Orchestres 
en fête in de Parijse Philharmo-
nie (totale waarde: € 100)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken 

++  Reisbegeleiding, lezing-recital 
en deskundige toelichting door 
Waldo Geuns

++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachting met ontbijt in het 

kwaliteitsvolle hotel Mercure 
Paris La Villette****

++  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Tickets voor het openbaar vervoer 
in Parijs. Daarbuiten gebeuren de 
verplaatsingen te voet. Er is geen 
autocar voorzien

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die 

de CO2-uitstoot van uw treinreis com-
penseert en klimaatprojecten steunt.

WALDO GEUNS is in binnen- en 
buitenland actief als pianist, filosoof 
en musicoloog, 3 disciplines die 
voor hem onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Hij volgde o.a. les bij 
Jan Michiels, Hans Leygraf, André De 
Groote en Wieslaw Szlachta en was 
jarenlang gids in het Muziekinstru-
mentenmuseum (MIM) in Brussel. Nu 
is hij huismuzikant van het Hollands 
College van de KU Leuven en deeltijds 
redacteur voor Flagey.

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

probleem: u kan altijd terecht in een Omnia Travel reiskantoor.  
En o ja, aan de reservatie van een Davidsfonds Cultuurreis zijn 
nooit dossierkosten verbonden. Mooi meegenomen, toch?

PER TELEFOON
016/24.38.38

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

VIA DE WEBSITE
WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

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

VIA E-MAIL
CULTUURREIZEN@OMNIATRAVEL.BE

U kan ook vlot per e-mail een Davidsfonds Cul-
tuurreis boeken, of langs deze weg informatie 
vragen. Vermeld wel altijd goed al uw gegevens 
en alle details van de reis waarover u mailt.
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INFO & 
RESERVATIE

E E N  F L U I T J E  VA N  E E N  C E N T

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 openingsuren: zie www.omniatravel.be). 
De Omnia Travel reiskantoren zijn open van maandag tot vrijdag, en eveneens op zaterdagvoor-
middag buiten de schoolvakanties (behalve de kantoren Hasselt en Brussel).

VOLG ONS
OP FACEBOOK OF TWITTER

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

07E INDEJAARSREIZEN06
©

 W
IL

LI
AM

 B
EA

U
CA

RD
ET

 /
 P

H
IL

H
AR

M
O

N
IE

 D
E 

PA
RI

S
INFO & RESERVAT IE



 ★  Uitgebreide begeleide wandelingen in het 
historisch centrum

 ★  Aangrijpend bezoek aan Auschwitz-Birkenau
 ★  De indrukwekkende zoutmijn van Wieliczka

DAG 1: Brussel - Krakau M-A
Rechtstreekse vlucht naar Krakau. Eerste kennisma-
king met Krakau en de ‘Koninklijke Weg’: u wandelt 
langs de middeleeuwse vestingen en de H. Florian-
poort uit de 14de eeuw. U bezoekt de Grote Markt, het 
grootste middeleeuwse plein van Europa, ingesloten 
door de lakenhallen, het belfort en de gotische O.L.V-
basiliek die beroemd is om haar retabel van Veit Stoss. 
Op de hoogste toren van de Mariakerk wordt om het 
uur de Hejnał Mariacki geblazen, het trompetsignaal 
dat herinnert aan de inval van de Mongoolse legers in 
1241. 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 tentoonstelt. 

DAG 2: Krakau O-M
U verkent de wijk Kazimierz, waar de Remuhsynagoge 
(met begraafplaats) nog altijd dienst doet als joods 
gebedshuis. Bij restauratiewerken werden meer dan 
700 prachtige grafstenen ontdekt. In de wijk werden 
delen van de film Schindler’s List van Steven Spielberg 
opgenomen. Een wandeling door het stadscentrum 
brengt u via de franciscanerkerk naar het Colle-
gium 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 daar wordt beschouwd als het 

mooiste renaissancebouwwerk ten noorden van de 
Alpen. De kathedraal is de rustplaats van de meeste 
Poolse monarchen.

DAG 3: Auschwitz - Krakau O-M
Ten zuidwesten van Krakau, aan de grens met Silezië, 
ligt Oświęcim, het Duitse Auschwitz, gekend door 
de concentratie- en vernietigingskampen tijdens 
WO II. Een lokale gids zorgt voor een rondleiding 
in het museum dat ondergebracht is in de vroegere 
barakken van Auschwitz I. In Auschwitz II-Birkenau 
wordt u geconfronteerd met het uitstapplatform en 
de ruïnes van gaskamers en crematoria. 

DAG 4: Wieliczka - Krakau O-A
U bezoekt de beroemde zoutmijn van Wieliczka, een 
van de oudste mijnen in Europa en een kunstwerk 
van mens en natuur. Een wandelroute leidt door 
galerijen en zalen op drie verschillende niveaus. Na 
het middagmaal keert u terug naar Krakau voor wat 
vrije tijd. In de vooravond wordt u verwacht in het 
elegante Bonerowskipaleis. U geniet er in de prach-
tige renaissancezaal van een kort pianorecital met 
sprankelende werken van Frédéric Chopin.

DAG 5: Krakau - Brussel O
Vrije tijd (met suggesties van uw reisbegeleider) tot 
de terugvlucht naar Brussel.

Met Erik Gobin naar

KRAKAU 
GESCHIEDENIS EN CULTUURSCHATTEN IN DE VOORMALIGE HOOFDSTAD VAN POLEN

REISDATA
 →  13 december 2017
 ←  17 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.095  
toeslag 1-persoonskamer: € 180
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Ticket voor een recital met 

werken van Frédéric Chopin
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Erik Gobin 
++  Lokale gidsen
++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

een centraal gelegen vierster-
renhotel

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in het hotel, 2 middagmalen 
en 1 avondmaal in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel-Krakau h/t 
met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse per autocar. In Krakau 
zelf gaan vele 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.

ERIK GOBIN studeerde archeo-
logie en moderne geschiedenis aan 
de KU Leuven en is naast leerkracht 
geschiedenis ook coördinator alum-
niwerking aan de KU Leuven. Hij 
begeleidde al meerdere reizen naar 
Polen en specifiek naar Krakau en 
Auschwitz-Birkenau. Deze reis legt 
o.m. een focus op de schoonheid van 
de historische stad Krakau en het leed 
van de holocaust.

 ★  La Piscine in Roubaix en de Villa Cavrois: twee 
unieke meesterwerken in art-decostijl

 ★  Hedendaagse kunst in het Lille Métropole 
Musée d'Art Moderne

 ★  Stadsbezoeken in Rijsel en Arras met hun 
Vlaamse gevels

 ★  De Musea voor Schone Kunsten in de abdij 
Sint-Vaast en in Rijsel

DAG 1: Kortrijk - Roubaix - Rijsel M
Samenkomst in Kortrijk en met de autocar naar 
Roubaix. Korte wandeling door het centrum. Na het 
middagmaal bezoek aan La Piscine - Musée d'Art et 
d'Industrie. Niet alleen de interessante kunstcollectie 
uit de 19de en 20ste eeuw, maar ook (of misschien 
vooral) de bijzondere locatie maakt dit museum meer 
dan de moeite waard. Het is namelijk ondergebracht 
in het voormalige openbare zwembad. De vroegere 
badruimtes, douches en kleedcabines doen nu dienst 
als podium voor de kunstobjecten. Nadien bezoek aan 
de recent prachtige gerestaureerde Villa Cavrois van 
de hand van art-deco-architect Robert Mallet-Stevens. 
Naar Rijsel voor vrij avondmaal en overnachting.

DAG 2: Rijsel - Villeneuve d’Ascq - Rijsel O-A
Na het ontbijt brengt u met de reisbegeleiders een 
uitgebreid bezoek aan de fenomenale collectie van 
het Museum voor Schone Kunsten in Rijsel. Ze bevat 
een groot aantal schilderijen van Franse, Hollandse 
en Vlaamse schilders, onder wie Rubens. Na het vrije 
middagmaal transfer naar Villeneuve d’Ascq voor 
een begeleid bezoek aan het Lille Métropole Musée 
d'Art Moderne (LaM), het enige museum in Europa 
waar de voornaamste componenten van de kunst uit 

de 20ste en 21ste eeuw onder een dak te zien zijn: 
moderne kunst, hedendaagse kunst en art brut. De 
collectie geniet internationale bekendheid en omvat 
meesterwerken van Picasso, Modigliani, Miró, Braque, 
Léger en Calder en de grootste collectie art brut in 
Frankrijk. Avondmaal in Rijsel.

DAG 3: Rijsel - Arras - Kortrijk O-M
Arras is een stad die bulkt van geschiedenis, archi-
tectuur en erfgoed. Een tijdlang maakte ze deel uit 
van het graafschap Vlaanderen en dat verleden is er 
nog voelbaar en zichtbaar. De gebouwen op de grote 
pleinen hebben allemaal typisch Vlaamse gevels 
en zelfs het belfort is in Vlaamse stijl. Tijdens een 
stadswandeling met de reisbegeleiders bewondert 
u la Place des Héros met het stadhuis, de imposante 
belforttoren (Unesco-werelderfgoed) met zijn uniek 
uitzicht over de stad, de prachtige historische huizen-
rijen en bezoekt u de kathedraal. Na het middagmaal 
ontdekt u de waardevolle collectie van het Museum 
voor Schone Kunsten, gehuisvest in de abdij Sint-
Vaast. Er zijn o.m. enkele schitterende getuigenissen 
van het verleden van de stad te vinden: middeleeuwse 
beeldhouwwerken, porselein uit de 18de eeuw, land-
schapsschilderijen van de School van Arras, alsook 
een uniek exemplaar van de wandtapijten met verti-
cale schering (Arrazi) die Arras in de 15de eeuw haar 
naam en faam bezorgden. Terugrit naar Kortrijk.

Met Edward & Dimitri De Maesschalck naar

ROUBAIX, RIJSEL EN ARRAS
KUNST, CULTUUR EN GESCHIEDENIS IN NOORD-FRANKRIJKREISDATA

 →  30 november 2017 
 ←  2 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 595
toeslag 1-persoonskamer: € 125 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisbegeleiding, deskundige 

toelichting en begeleide rond-
leidingen door de tentoonstel-
lingen door Edward & Dimitri De 
Maesschalck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooi voor de chauffeur
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen en 
kwaliteitsvolle viersterrenhotel 
Mercure Lille Centre Grand 
Place in Rijsel

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar, ver-
trekkend vanuit Kortrijk

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt uit Kortrijk (en dus 
niet vanuit Zaventem)

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 speci-
aliseerde zich in de late middeleeu-
wen. Beroepshalve 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.

DIMITRI DE MAESSCHALCK 
studeerde kunstwetenschappen aan 
de KU Leuven en de Freie Universität 
Berlin. Hij publiceerde in allerlei tijd-
schriften, geeft lezingen over kunst 
en schreef het boek Vlaanderen in 
de Kunst. Hij is ook docent aan Da-
vidsfonds Academie.
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 ★  Uitgebreid bezoek aan het oude Jeruzalem 
 ★  Overnachting in een voormalige kibboets
 ★  De archeologische sites van Jericho, Zippori, 
Akko, Caesarea ...

 ★  De belangrijkste plaatsen uit het leven van 
Christus: Bethlehem, Nazareth ...

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar Jeruzalem. 
Aankomst na middernacht.

DAG 2: Qumran - Massada - Dode Zee - Jeruzalem 
O-M-A 
Na een korte nachtrust en een laat ontbijt vertrekt u 
naar de Dode Zee. U bezoekt Qumran, waar de Dode 
Zeerollen werden gevonden, en het fort van Massada. U 
krijgt de gelegenheid om te baden in de Dode Zee. Door 
de woestijn van Judea rijdt u terug naar Jeruzalem.

DAG 3: Jeruzalem - Bethlehem - Jeruzalem O-M-A
Bezoek aan de Olijfberg, de Tuin van Gethsemane 
en het graf van Maria. Korte stop bij de Knesset en 
de Menorah. In Bethlehem neemt u een kijkje in de 
Basiliek van de Geboorte. Bezoek aan het Palestijnse 
Wi’am Center.

DAG 4: Jeruzalem O-M-A 
U start de dag met een bezoek aan de Zionsberg, het 
graf van Koning David en de kamer van het laatste 
avondmaal. Aansluitend bezoekt u het Yad Vashem 
Holocaust Memorial. De namiddag brengt u door in 
het Israëlmuseum. Indien u dat wenst kan u deelne-
men aan de middernachtmis.

DAG 5: Jeruzalem - Ein Karem - Jeruzalem O-M-A 
In de Oude Stad ziet u de Tempelberg en wandelt u een 

stukje van de Via Dolorosa af met een bezoek aan de 
Sint-Annakerk en de kerk van het Heilig Graf. Korte stop 
aan de klaagmuur. Naar Ein Karem. In het Hadassah 
Hospitaal kunt u de glas-in-loodramen van Marc Chagall 
bezichtigen. Bezoek aan de Johannes de Doperkerk.

DAG 6: Jericho - Nazareth - Ginosar O-M-A 
Naar Jericho voor een bezoek aan de opgravingen. 
Via de Jordaanvallei rijdt u naar de Berg Tabor en 
verder naar Nazareth. Bezoek aan de Basiliek van 
de Geboorteaankondiging en de Kerk van de Heilige 
Jozef. Overnachting in een kibboets.

DAG 7: Kafarnaüm - Tabgha - Ginosar O-M-A 
Naar Banias, een van de bronnen van de Jordaan. In 
Kafarnaüm bezoekt u de oude synagoge en het huis 
van Petrus. Verder naar Tabgha. De dag eindigt met 
een boottocht op het meer van Galilea.

DAG 8: Akko - Caesarea - Jaffa - Tel Aviv O-M-A 
In Zippori wandelt u op de resten van het Romeinse 
Sepphoris. Naar de oude havenstad Akko voor een 
bezoekje aan de ondergrondse kruisvaardersstad en de 
El Jazzarmoskee. Doorreis naar Haïfa waar u op de berg 
Carmel kunt genieten van een prachtig uitzicht. Bij de 
afdaling ziet u de Bahaitempel met de prachtige tuin. 
Langs de kust rijdt u naar Caesarea om uiteindelijk 
Jaffa te bereiken, een Bijbelse havenstad die nu bij Tel 
Aviv hoort. Na een korte wandeling sluit u de reis af 
met een afscheidsmaal in een plaatselijk restaurant.

DAG 9: Tel Aviv - Brussel O-M
Korte verkenning van de Witte Stad, Tel Aviv, met de 
bekende huizen in Bauhausstijl. Licht middagmaal. 
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht 
naar Brussel.

Met Bart Van Thielen naar

ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
KERST IN HET ‘HEILIG’ LAND

AFREISDATA
 →  21 december 2017
 ←  29 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.585
toeslag 1-persoonskamer: € 565 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisbegeleiding en deskun-

dige toelichting door Bart Van 
Thielen

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in 

Israël en Palestina
++  Overnachtingen met ontbijt in 

comfortabele en kwaliteitsvolle 
hotels

++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt 
op dag 2 t.e.m. het middagmaal 
op dag 9 in de hotels of lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel-Tel Aviv h/t 
met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen

++  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  was 25 
jaar verbonden aan de KU Leuven 
als directeur van het Centrum voor 
Levende Talen (CLT). Momenteel is 
hij vooral bezig met de geschiede-
nis van pelgrimstochten en van de 
kruisvaarten, waarvan Jeruzalem een 
middelpunt was. Hij is een ervaren 
en gewaardeerd reisbegeleider en 
bezocht Israël bij herhaling.

 ★  2 exclusieve recitals en evenveel lezingen 
door Sigiswald Kuijken

 ★  Bezoek aan het Museum van Buuren en uit-
eenzetting door gambabouwer Mich De Bruyn

 ★  Verblijf in de stilte van het Pajottenland in 
B&B Rosario, volledig voor u afgehuurd

DAG 1: Bever M-A
Vrije aankomst in de ochtend in B&B Rosario (liefst 
vóór 9.00 uur). Voor wie met de trein naar Geraards-
bergen of Edingen spoort kan een transfer naar Bever 
voorzien worden. Eerste kennismaking, gevolgd door 
een eerste lezing door Sigiswald Kuijken rond de derde 
cantate van Bachs onovertroffen Weihnachtsorato-
rium. Nadien het eerste gezamenlijke middagmaal 
aan de lange kloostertafel. In de namiddag volgt een 
uiteenzetting door gambabouwer Mich De Bruyn over 
dit uitzonderlijke instrument en de kunst en ambacht 
van een instrumentenbouwer. Avondmaal. U sluit 
de dag af met een eerste exclusief solorecital door 
Sigiswald Kuijken. 

DAG 2: Bever O-M-A
Na het ontbijt wordt u opnieuw vergast op een lezing, 
ditmaal rond de vierde cantate van het Weihnachts-
oratorium van Bach. Na het middagmaal brengt u een 
begeleid bezoek aan het mooie Museum van Buuren 
in Ukkel. De villa van bankier-mecenas David van 
Buuren herbergt een schitterende collectie meubelen, 
tapijten, beeldhouwwerken en schilderijen. Dit alles 
in een uniek art-deco-interieur. Terug in Bever, avond-
maal en laatste solorecital door Sigiswald Kuijken.

DAG 3: Bever O
Na het laatste gezamenlijke ontbijt neemt u afscheid 
van de groep.

UW VERBLIJF IN B&B ROSARIO
Bed & Breakfast Rosario in hartje Bever nodigt uit 
tot rust en verdieping. Het voormalige klooster werd 
omgetoverd tot een plaats van vertragen en stilte 
proeven. Het wordt tijdens deze reis volledig voor 
de groep afgehuurd. 

Alle maaltijden vinden plaats aan de gemoedelijke 
lange kloostertafel. ‘s Morgens is er een ontbijt, ‘s 
middags een licht middagmaal met soep, salades en 
brood. ‘s Avonds schuift u aan voor een driegangen-
maaltijd. De meeste ingrediënten zijn van biologische 
oorsprong.

De 14 kamers van B&B Rosario liggen verspreid over 
het klooster en een bijgebouw (op 100 m wandel-
afstand van het hoofdgebouw). De meeste kamers 
hebben eigen sanitair. Vier kamers in het hoofdge-
bouw hebben een wastafel op de kamer, een eigen 
douche en een te delen wc in een sanitair blok op de 
gang. Een kamer met eigen sanitair is dus niet altijd 
te garanderen.

Met Sigiswald Kuijken naar

BEVER 
HOOGSTAANDE MUZIEK IN KERSTSFEER!

REISDATA
 →  22 december 2017
 ←  24 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 640 
toeslag 1-persoonskamer: € 70
korting voor Davidsfonds leden: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

EXTRA OVERNACHTING 
OP 21 DECEMBER
Wie dat wil, kan al op 21 december van-
af 17.00 uur in B&B Rosario verblijven. 
De extra overnachting, inclusief avond-
maal op 21 december en ontbijt op 22 
december kan bij reservatie bijgeboekt 
worden aan € 90 per persoon in een 
2-persoonskamer en € 115 per persoon 
in een 1-persoonskamer. Gelieve dit 
te vermelden aan Omnia Travel bij uw 
reservatie.

INBEGREPEN
++  2 exclusieve recitals en even-

veel inleidingen door Sigiswald 
Kuijken

++  Begeleid bezoek (met muse-
umgids) aan het Museum van 
Buuren en uiteenzetting door 
gambabouwer Mich De Bruyn

++  Overnachtingen in volpension 
van het middagmaal op dag 1 
t.e.m. het ontbijt op dag 3 in de 
sfeervolle B&B Rosario in Bever 
(zie hiernaast)

++  Vervoer per autocar tijdens de 
excursie van Bever naar Ukkel 
(en terug)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Er is geen gezamenlijk vervoer naar 
Bever (en terug) voorzien. Wie met 
de eigen wagen komt, kan parkeren 
op het nabijgelegen kerkplein. Voor 
wie met de trein naar Geraardsbergen 
of Edingen reist, kan een transfer 
naar B&B Rosario (en terug) voorzien 
worden. Gelieve dit bij inschrijving 
te vermelden. Het vervoer naar Uk-
kel (Museum van Buuren) gebeurt 
per autocar.

SIGISWALD KUIJKEN  stu-
deerde viool aan de conservatoria in 
Brugge en Brussel. Hij maakte zich 
vertrouwd met de specifieke 17de- 
en 18de-eeuwse speeltechnieken en 
interpretatieconventies. In 1972 richtte 
hij La Petite Bande op. Hij was leraar 
aan het Koninklijk Muziekconservato-
rium in Brussel en is een veelgevraagd 
gastdocent in het buitenland.
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 ★  Uitgebreid bezoek aan monumenten en musea 
(Neues Museum, Gemäldegalerie …)

 ★  Excursie naar Potsdam met o.m. bezoek aan 
Sanssouci

 ★  Feestelijk kerstavondbuffet en middagmaal op 
het dak van de Reichstag (beide incl. drank)

DAG 1: Brussel - Berlijn A
Vlucht naar Berlijn. Na het vrije middagmaal, uit-
gebreide stadsrondrit met uw reisbegeleider door 
de hoofdstad van Duitsland. U rijdt o.m. langs de 
Reichstag, restanten van de Muur, het nieuwe Haupt-
bahnhof, de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, van 
de Alexanderplatz over de Spree naar Unter den 
Linden, en van de Gendarmenmarkt naar de Bran-
denburger Tor. Oost- en West-Berlijn lijken ’s avonds 
oude bekenden.

DAG 2: Berlijn O-A
Wandeling met Rik Tyrions, te voet door het historisch 
centrum van Unter den Linden tot de legendarische 
Alexanderplatz. Berlijn telt meer dan 50 grote musea 
die allemaal topcollecties presenteren. Het Museumin-
sel is een absolute must. U bezoekt o.a. het Neues 
Museum, waar u de collectie Egyptische oudheden 
(met o.m. het prachtig gesculpteerde hoofd van Ne-
fertiti) bewondert. 

DAG 3: Berlijn - Brussel O-A
Reisbegeleider Rik Tyrions maakt met u een wan-
deling langs de restanten van de muur aan de Ge-
denkstätte Berliner Mauer en rond de Brandenburger 
Tor en het Holocaust Mahnmal. Nadien kunt heeft u 
de namiddag vrij om wat te winkelen of voor verder 
bezoek. Of misschien snuift u graag de sfeer op tijdens 

een van typische kerstmarkten. Uw reisbegeleider kan 
zeker wat suggesties geven. Feestelijk kerstavondbuf-
fet in het hotel. 

DAG 4: Berlijn O-M
Kerstdag in Berlijn. Na een wat langere nachtrust 
volgt het middagmaal op het dak van de Reichstag 
met weids panorama over de Duitse hoofdstad en 
interessante weetjes over dit iconische gebouw. Na-
dien bezoek aan de rijke schilderijencollectie van 
de Gemäldegalerie. Een museumgids toont u de 
hoogtepunten.

DAG 5: Berlijn - Potsdam - Brussel O
U eindigt de reis met een uitstap naar het konink-
lijke Potsdam. Hier lieten de koningen van Pruisen 
prachtige paleizen en tuinen aanleggen. U bezoekt 
uiteraard het unieke paleis Sanssouci en maakt een 
gezonde wandeling door het park. Ook het gezellige 
en verrassende stadscentrum van Potsdam, met de 
Russische kolonie Alexandrowka, de Hollandse wijk 
en het recent heropgebouwde Stadtschloss, komen 
aan bod. Terugreis naar Brussel.

Met Rik Tyrions naar

BERLIJN & POTSDAM
CULTUREEL HOOGSTAANDE KERST IN DE DUITSE HOOFDSTAD

REISDATA
 →  22 december 2017 
 ←  26 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.345  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 55  
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  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 

2 avondmalen (waarvan het 
kerstavondbuffet incl. drank) 
in het centraal gelegen hotel 
Maritim proArte****+

++  1 middagmaal op het dak van 
de Reichstag en 1 avondmaal 
in een lokaal restaurant (beide 
incl. drank)

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

RIK TYRIONS werkte meer dan 
25 jaar als radiojournalist bij de VRT. 
Hij maakte tientallen reportages over 
het politieke, economische en soci-
ale leven in Duitsland. Daarbij ging 
veel aandacht naar de hereniging 
van de DDR en de Bondsrepubliek. 
De voorbije jaren heeft hij vooral de 
heropbloei van Berlijn als centrale 
stad in Europa van dichtbij meege-
maakt. Hij begeleidde al meerdere 
succesvolle Davidsfonds Cultuurreizen 
naar deze stad.

 ★  Exclusief recital door pianiste Els Swinnen op 
uitzonderlijke locatie

 ★  De feeërieke sprookjesopera Hänsel und 
Gretel in het Karlin Muziektheater en Bizets 
Carmen in het Nationaal Theater

 ★  Privéconcert met volksmuziek
 ★  Unieke en exclusieve bezoeken aan het 
Estates Theater, de Strahovbibliotheek en de 
Smetanahal

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

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

DAG 3: Praag O-M-A
Wie dat wil kan de kerstviering bijwonen in de Sint-
Jacobskerk. Koor en orkest luisteren de viering op. Na 

het lichte middagmaal brengt u een bezoek aan het 
Muchamuseum, gewijd aan de art-nouveaucreaties 
van deze Tsjechische kunstenaar. Na de inleiding door 
uw reisbegeleider gaat het naar het Karlin Muziekthe-
ater, waar u Humperdincks magische sprookjesopera 
Hänsel und Gretel bijwoont. Tijdens het avondmaal 
kunt u napraten met uw reisgenoten.

DAG 4: Praag O-M
Uitgebreid bezoek aan de Praagse burcht met de 
Sint-Jorisbasiliek, de gotische ridderzaal en de Sint-
Vituskathedraal. Daarna bezoek met gids aan het 
Strahovklooster en de wereldvermaarde bibliotheek. 
Middagmaal op het domein van het klooster. ‘s Avonds 
trekt u naar het Nationaal Theater voor Bizets be-
roemde opera Carmen.

DAG 5: Praag - Brussel O-M
Laatste bezoeken in Praag. Naar Josefov, het joodse 
stadsgedeelte. U bezoekt onder meer de oudste be-
waard gebleven en nog dienstdoende synagoge in 
Europa. Heerlijk middagmaal als afscheid en terug-
vlucht naar Brussel.

Met Els Swinnen naar

PRAAG
MUZIKALE EN CULTURELE KERSTVERRASSINGEN IN DE GOUDEN STAD

REISDATA
 →  23 december 2017 
 ←  27 december 2017

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.570
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 195 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Tickets in cat. I voor de 2 

opera’s (waarde: € 100)
++  Exclusief pianorecital door Els 

Swinnen en kerstconcert van 
het volksmuziekensemble Mala 
Ceska Muzika

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Els Swinnen

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt, 

een middagmaal en een avond-
maal in het centraal gelegen 
K+K Hotel Central****

++  3 middagmalen en 2 avondma-
len (waarvan het kerstavond-
maal incl. dranken) in lokale 
restaurants 

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

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

ELS SWINNEN studeerde piano 
aan het Lemmensinstituut in Leuven 
en later ook aan de Academie voor 
Muzische Kunsten in Praag. Door 
deze studies en frequente concerten 
in Tsjechië is ze goed op de hoogte 
van het culturele leven daar. Ze geeft 
les aan LUCA, campus Lemmens, en 
concerteert in binnen- en buitenland. 
Dit is haar 16de Davidsfonds Cultuur-
reis naar Praag.
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 ★  Een onvergetelijk oudjaar met uitgebreide 
feestmaaltijd en bezoek aan het San Marco-
plein rond middernacht

 ★  Uitzonderlijk nieuwjaarsconcert in de prestigi-
euze opera La Fenice

 ★  Tientallen boeiende anekdotes verteld door 
reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck

 ★  Comfortabel en zeer centraal gelegen hotel

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

DAG 2: Venetië O-A
Bezoek aan de Galleria dell’Accademia met meester-
werken van o.a. Bellini, Titiaan, Tintoretto en Vero-
nese. U wandelt vervolgens langs de Giardini Reali 
en de Molo om de vele geheimen van de Piazza San 
Marco te ontsluieren. Volgende haltes zijn het Campo 
Bandiera e Mora met de San Giovanni in Bragora, de 
doopkerk van Antonio Vivaldi. Na het Arsenaal keert 
u per boot terug naar het hotel.

DAG 3: Venetië O-A
Per vaporetto vaart u naar de Rialtobrug, de Veneti-
aanse versie van de Ponte Vecchio met chique win-
keltjes. U houdt halt bij de San Giacomo di Rialto, 

bezoekt de Erberia (de groenten- en fruitmarkt) en 
de Pescheria (de vismarkt). Langs het Campo San 
Bartolomeo bereikt u de woonplaats van Marco Polo 
en het Malibrantheater. In de vroege avond geniet u 
van het oudejaarsconcert in het Teatro La Fenice, 
een van de beroemdste operahuizen ter wereld. Het 
orkest speelt grote klassiekers bijgestaan door uit-
stekende solisten. 

DAG 4: Venetië O-A
U wandelt door de Dorsodurowijk. In de San Polowijk 
bezoekt u twee artistieke hoogtepunten: eerst de 
Scuola di San Rocco met talrijke meesterwerken van 
Tintoretto, nadien de Santa Maria Gloriosa dei Frari 
met werk van o.a. Titiaan, Bellini en Donatello en 
de grafmonumenten van Canova en Titiaan. Na een 
uitgebreid oudejaarsavondmaal gaat u naar het San 
Marcoplein om er samen met duizenden anderen te 
genieten van het vuurwerk over de lagune.

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

Met Luc Verhuyck naar

VENETIË
UNIEK OUD EN NIEUW IN LA SERENISSIMA

REISDATA
 →  28 december 2017
 ←  1 januari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.265
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 655
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. I voor het oude-

jaarsavondconcert in La Fenice 
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Luc Verhuyck
++  Lokale gids
++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooien voor de chauffeurs en 

lokale gids
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt 

en oudejaarsavondmaal in het 
uiterst centraal gelegen hotel 
Saturnia****

++  3 avondmalen in goede lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel-Venetië h/t 
met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen

++  Transfers van en naar de 
luchthaven in Venetië per 
privémotorboot en vervoer ter 
plaatse per vaporetto (5-dagen-
kaart ter waarde van € 60). De 
meeste andere verplaatsingen 
gaan te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

LUC VERHUYCK  publiceerde 
SPQR, Anekdotische reisgids voor 
Rome, dat door zijn bijzondere in-
valshoek een groot succes werd en 
ondertussen aan zijn dertiende druk 
toe is. De opvolger ervan, Firenze, 
Anekdotische reisgids voor Florence, 
werd in Nederland gelauwerd als 
Beste reisgids 2006. Hij schreef ook 
Venezia, een anekdotische reisgids 
over Venetië. Daarna schreef hij een 
nieuw boek over Rome, 360° Rome 
en nu werkt hij aan een anekdotische 
reisgids over Napels en omgeving.

 ★  Bezoek aan de universiteitsstad Uppsala
 ★  Het kasteel van Drottningholm (Unesco-
wereld erfgoed)

 ★  Nieuwjaarsconcert in de mooie lutherse ka-
thedraal Storkyrkan

 ★  Reisbegeleiding en deskundige toelichting 
door Karel Peeters

DAG 1: Brussel - Stockholm - Uppsala M-A
Rechtstreekse vlucht naar Stockholm. Transfer naar 
de universiteitsstad Uppsala. Na het middagmaal 
bezoekt u het Gustavianum met het unieke anato-
misch theater en als pronkstuk de Augsburg Kabine.

DAG 2: Uppsala - Stockholm O-M
Transfer naar het centrum van Stockholm en ken-
nismaking met de charmante Zweedse hoofdstad. U 
start er met een bezoek aan het immense koninklijk 
paleis waarin meerdere musea zijn ondergebracht. 
U bekijkt er de aflossing van de wacht met vooraf-
gaand een parade van soldaten. Daarna wandeling 
door de middeleeuwse smalle straatjes van Gamla 
Stan langs o.a. het kleurrijke stadsplein Stortorget 
en de kathedraal Storkyrkan met zijn indrukwek-
kend interieur met historische schilderijen en het 
beroemde beeldhouwwerk Sint-Joris en de draak. 
In het geschiedkundig museum werd maar liefst 
12.000 jaar Zweedse geschiedenis ondergebracht. 
Er is ook een schatkamer met gouden sierstukken 
die in Zweden werden opgegraven. 

DAG 3: Stockholm O-A
Vandaag gaat u naar het eiland Djurgarden voor 
een bezoek aan het Vasamuseum. Daar kan u het 
17de-eeuwse oorlogsschip Vasa bewonderen. Dit 

luxueuze schip voer uit in 1628, maar zonk reeds een 
paar kilometer verder zonder de open zee te bereiken. 
Wellicht was het door de grootheidswaanzin van 
de bouwheer niet eens zeewaardig. Daarna bezoek 
aan het moderne en interactieve ABBA-museum. U 
kan er alles terugvinden rond deze legendarische 
Zweedse popgroep: de muziek, de kleding, de liedjes, 
de musicals en de films. In de late namiddag luidt 
een Nieuwjaarsconcert in de Storkyrkan vroegtijdig 
2018 in. Na het uitgebreide oudejaarsavondmaal 
geniet u van een groots vuurwerkspektakel dat de 
stad sfeervol verlicht. 

DAG 4: Stockholm O-A
U maakt een winterse boottocht. In de namiddag naar 
Drottningholms Slott. Bezoek aan de residentie van 
de koninklijke familie die wordt beschouwd als het 
Versailles van Zweden. Aan dit prachtige 17de-eeuwse 
paleis bevindt zich tevens een imposant barokke tuin-
park en een Chinees paviljoen, Kina Slott. Daarna vrije 
tijd in de stad met suggesties van uw reisbegeleider.

DAG 5: Stockholm - Brussel O
Laatste bezoeken in de stad. Begeleide rondleiding 
in het stadhuis, door de Raadszaal en de Blauwe Zaal 
waar het banket ter ere van de Nobelprijswinnaars 
plaatsvindt. Daarna maakt u een wandeling door het 
stadspark Kungsträdgården, Stockholms prominent-
ste ontmoetingsplaats met standbeelden van oude 
Zweedse koningen. Verder langs de St. Jacobskerk 
en de koninklijke opera. Na het vrije middagmaal, 
terugvlucht naar Brussel.

Met Karel Peeters naar 

STOCKHOLM
SCANDINAVISCH NIEUWJAAR

REISDATA
 →  29 december 2017
 ←  2 januari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.065 
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Karel Peeters
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

centraal gelegen viersterrenho-
tels in Uppsala en Stockholm

++  2 middagmalen en 3 
avondmalen (waarvan het 
oudejaarsavondmaal) in lokale 
restaurants of in het hotel

++  Vluchten Brussel-Stockholm h/t 
met SAS, de luchthaventaksen

++  Transfers en beperkt vervoer 
ter plaatse in comfortabele 
autocar. De meeste verplaatsin-
gen in beide steden gebeuren 
te voet

++  Annulerings-, bagage-, en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

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 geschiede-
nis, kunst en cultuur.
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 ★  Uitgebreid bezoek aan Sint-Petersburg
 ★  Balletvoorstelling of concert in een van de 
bekende theaters

 ★  Het beroemde Catharinapaleis
 ★  Kunsttoppers in de Hermitage 
 ★  Lokale Nederlandstalige stadsgids

DAG 1: Brussel - Sint-Petersburg A
Vlucht naar Sint-Petersburg via Frankfurt. Verken-
ning van de stad langs de ‘zilveren eeuwroute’ en 
de vele bruggen, de historische stadskern met de 
Sint-Isaakkathedraal, de Sint-Nikolaaskerk en de 
Troitskakerk. Avondmaal in het hotel. 

DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A
Verdere verkenning van de stad met uw reisbe-
geleider en stadsgids. Bezoek aan de imposante 
Sint-Isaakkathedraal. Na het middagmaal wordt u 
ondergedompeld in de enorme kunstcollectie van 
het Russisch Museum. ‘s Avonds woont u een bal-
letvoorstelling of concert bij in een van de bekende 
theaters van de stad.

DAG 3: Sint-Petersburg O-M-A
Naar de Hermitage, waar u een keuze kunt maken 
uit de rijke collectie. In de namiddag wandelt u over 
Nevsky Prospekt waar ongetwijfeld de eindejaars-
drukte heerst. Omstreeks 22.00 uur schuift u aan voor 
het oudejaarsavondmaal in het hotel.

DAG 4: Sint-Petersburg O-M-A
Na een wat later ontbijt bezoekt u de Peter- en Paul-
vesting en -kathedraal met de graven van de Russische 
tsaren. U geniet hier van een privéconcertje door een 
Russisch kerkkoor. In de namiddag naar het Yusu-

povpaleis. Dit adellijke paleis vormde onder meer 
het decor van de gruwelijke moord op Raspoetin. 

DAG 5: Sint-Petersburg - Brussel O-M
Met de bus naar Pavlovsk met zijn park en paleis. 
Middagmaal ter plaatse met folkloreshow. Vervolgens 
naar Poesjkin of Tsarendorp (Tsarskoje Selo), het bui-
tenverblijf van de tsaren met het Catharinapaleis en de 
legendarische amberkamer. In het Alexandrovskypark 
maakt u een ritje met de troika of paardenkoets en 
klinkt nog eens op het nieuwe jaar met vodka en de 
typische pannenkoekjes. Transfer naar de luchthaven 
voor de terugvlucht naar Brussel via Frankfurt.

Met Wim Coudenys naar 

SINT-PETERSBURG
VAN OUD NAAR NIEUW IN RUSLANDS MOOISTE STAD 

REISDATA
 →  29 december 2017
 ←  2 januari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.155
toeslag 1-persoonskamer: € 165
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Avondmaal in het hotel op ou-

dejaarsavond incl. alcoholische 
dranken en show

++  Balletvoorstelling of concert in 
een van de bekende theaters 
van de stad

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Wim Coudenys

++  Lokale Nederlandstalige gidsen
++  Gebruik van de audiofoon
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het kwaliteitsvolle hotel Cour-
tyard by Marriott Pushkin****

++  4 middagmalen en 3 avond-
malen in het hotel of lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel-Sint-Peters-
burg h/t met Lufthansa telkens 
via Frankfurt, 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.

Prof. dr. 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 Russische emigratie na 
1917 en Russische geschiedschrijving.

 ★  Bezoek aan de beroemde Akropolis, het sym-
bool van de Griekse Oudheid

 ★  Kennismaking met het schitterende Akropo-
lismuseum

 ★  Uitgebreid stadsbezoek met Athenekenner Gil 
Michaux

 ★  Vuurwerk boven de Akropolis tijdens de oude-
jaarsnacht

DAG 1: Brussel - Athene A
Vlucht naar Athene. Na aankomst maakt u meteen een 
uitgebreide stadsrondrit. U rijdt via enkele belang-
rijke bezienswaardigheden van de Griekse hoofdstad 
naar het hotel.

DAG 2: Athene O-A
Beklimming van de Areopaag, waar Paulus predikte 
en senator Dionysios bekeerde. Daar ziet u het sil-
houet van de imposante Akropolisheuvel de stad 
domineren. U wandelt via de Propyleeën, bewondert 
de Ionische tempel van de godin Athena Nikè, bestu-
deert het iconische Parthenon en het Erechtheion 
met de lieflijke Kariatiden. Vrij middagmaal in de 
Plaka. Deze gezellige, oude buurt in het hart van de 
stad is een labyrint van kleine straatjes en steegjes. 
Daarna kennismaking met de agora en vrije tijd om 
de stad verder te verkennen. Uw reisbegeleider zal 
u met raad, daad en leuke tips bijstaan. Na het ou-
dejaarsavondmaal telt u samen af naar het nieuwe 
jaar, met op de achtergrond een prachtig vuurwerk 
dat de Akropolis indrukwekkend verlicht.

DAG 3: Athene O-A
Verkennende tocht langs een aantal belangrijke 
hoogtepunten van de stad. Via het monument van 

Lysicrates naar het Zappeion, een van de meest ka-
rakteristieke uitdrukkingen van de neoklassieke 
geest in het ontwerpen van openbare plaatsen. 
Via de zuilen van de tempel van Zeus en de poort 
van Hadrianus naar het Kallimarmarostadion, de 
plaats van de eerste moderne Olympische Spelen 
in 1896. In de namiddag uitgebreide wandeling in 
het 19de-eeuwse en hedendaagse stadscentrum met 
als vertrekpunt het Syntagmaplein met het parle-
mentsgebouw, voorheen het koninklijk paleis, waar 
u getuige bent van de aflossing van de wacht. Na deze 
ceremonie gaat u langs het huis van de archeoloog 
Heinrich Schliemann, een architecturaal pareltje. 
Daarna naar de katholieke kathedraal van Dionysios, 
de Areopagiet, een samensmelting van renaissance, 
vroegchristelijke en neoklassieke elementen. De 
tocht gaat verder langs het neoklassieke drieluik: 
de Academie, de Universiteit en de Nationale bi-
bliotheek. Zij vertegenwoordigen de ambitieuze 
pogingen van 19de-eeuwse architecten om de stad 
te voorzien van monumentale gebouwen. U eindigt 
aan het levendige Omoniaplein.

DAG 4: Athene - Brussel O
Om deze reis af te sluiten bezoekt u het indrukwek-
kende Akropolismuseum, waar u alle stadia van de 
Griekse kunst kunt volgen: van de bitterzoete glimlach 
van de Korè en de grimmig verweerde gezichten van 
de originele Kariatiden, tot het uniek opgestelde 
Phidiasfries met de Panathenaeënoptocht. Vanuit dit 
moderne gebouw heeft u ook een zicht op de locatie 
waar deze archeologische vondsten vandaan komen. 
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Met Gil Michaux naar 

ATHENE
OUD & NIEUW IN DE BAKERMAT VAN DE WESTERSE CULTUUR

REISDATA
 →  30 december 2017 
 ←  2 januari 2018

REISSOM PER PERS.  
2-persoonskamer: € 1.160 
toeslag 1-persoonskamer: € 135
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Gil Michaux
++  Lokale gidsen
++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooien voor chauffeurs en 

lokale gidsen
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het kwaliteitsvolle en 
centraal gelegen hotel Amalia 
Athene****

++  3 typische avondmalen in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel-Athene h/t 
met Aegean Airlines, de lucht-
haventaksen

++  Transfers van en naar de 
luchthaven van Athene en 
stadsrondrit 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.

GIL MICHAUX  studeerde klas-
sieke filologie, hebraïstiek en as-
syriologie aan de UGent en de Uni-
versiteit van Jeruzalem. Nu doceert 
hij filosofie, Grieks en Latijn en geeft 
talrijke lezingen. Hij is al meer dan 30 
jaar een gewaardeerd reisbegeleider 
en is gezien zijn opleiding zeer goed 
thuis in het oude en het hedendaagse 
Griekenland.
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 ★  Tickets voor 4 uitzonderlijke concerten van 
het Valletta Barok Festival

 ★  Inleidingen door musicoloog Geert Robberechts
 ★  Bezoek aan het Valletta van de Johannieters 
en het prehistorische Malta

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

DAG 2: Valletta O-M-A
Geert Robberechts begint de dag met een inleiding 
tot het concert van die avond. Daarna verkent u met 
een stadsgids het indrukwekkende historisch cen-
trum van Valletta, ooit het machtscentrum van de 
Johannieters. U brengt daarbij o.a. een bezoek aan 
het Paleis van de Grootmeesters. U geniet vanaf de 
Barraccatuinen van een weids panorama over de 
legendarische haven. Na het middagmaal volgt een 
boottocht met een typische Maltese dghajsa langs 
de Drie Steden: Senglea, Vittoriosa en Cospicua, 
gelegen langs de haven. Na een licht avondmaal in 
het hotel trekt u de stad in voor het eerste concert 
van het Valletta Barok Festival. Het gerenommeerde 
Concerto Köln speelt in het mooie Teatru Manoel.

DAG 3: Mdina - Hagar Qim - Valletta O-M-A
Concertinleiding. Bezoek aan Mdina, de oude hoofd-
stad van Malta. Vanaf de ommuring heeft u een weids 
uitzicht op het grotendeels vlakke eiland. Na het 
middagmaal bezoekt u Hagar Qim. De megalithische 
tempels dateren uit het 4de millennium v. Chr. en 
staan op de Unesco-werelderfgoedlijst. Na een licht 
avondmaal in het hotel volgt opnieuw een festival-

concert. Het Ghislieri Choir and Consort brengt onder 
leiding van Guillio Prandi en met sopraan Claire 
Debono o.m. het wereldberoemde Dixit Dominus van 
Händel en van Jommelli het Beatus Vir.

DAG 4: Valletta O-M-A
U krijgt opnieuw een inleiding tot de concerten van 
de dag door Geert Robberechts. Nadien bezoekt u 
de barokke co-kathedraal van Sint-Jan, waar enkele 
prachtige schilderijen van Caravaggio hangen. Na 
een korte wandeling geniet u van een middagconcert. 
Het Belgische ensemble Het Collectief brengt een 
programma getiteld: ‘Het muzikale offer herontdekt’. 
Licht middagmaal. Bezoek aan het Archeologisch 
Museum van Malta en wat vrije tijd tot het laatste 
concert rond het bruisende Napolitaanse muziekleven 
in de 17de en 18de eeuw, gebracht door het jonge en 
virtuoze Italiaanse ensemble Abchordis. 

DAG 5: Valletta - Brussel O-M
Aan de zuidkant van het eiland ontdekt u Marsaxlokk 
met haar azuurblauwe vissershaven vol bootjes. U 
geniet er van een heerlijk middagmaal in een vis-
restaurant. Terugvlucht naar Zaventem. 

Met Geert Robberechts naar

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

REISDATA
 →  13 januari 2018 
 ←  17 januari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.780 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 275 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Tickets voor 4 concerten van 

het Valletta Barok Festival
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Geert Rob-
berechts

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 2 lichte avondmalen in het 
Grand Hotel Excelsior***** in 
Valletta

++  4 middagmalen en 1 licht 
avondmaal (incl. dranken) in 
lokale restaurants

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw vlucht compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

GEERT ROBBERECHTS  is als 
musicoloog afgestudeerd aan de KU 
Leuven. Na enkele jaren lesgeven en 
via het voorzitterschap van Jeugd en 
Muziek Leuven belandde hij in het 
concertmanagement, o.m. als ma-
nager van het Kuijken Strijkkwartet 
(1986-2016) en van La Petite Bande 
(1994-2016). Geert is ook voorzitter 
van de Cultuurraad van Leuven en van 
The Indian National Trust For Art and 
Cultural Heritage (INTACH Belgium).

 ★  3 concerten van wereldklasse o.a. door de 
Wiener Philharmoniker 

 ★  Uitzonderlijk bezoek aan de bibliotheek van 
Sankt-Peter

 ★  Privérecital in het Mozarthuis en 18de-eeuws 
dinerconcert 

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Salzburg A
Vlucht naar Salzburg via Frankfurt. Bij aankomst 
maakt u een stadsrondrit en verkent u samen met een 
stadsgids al even de geboortestad van Mozart. Voor 
het avondmaal vertelt Jan Dewilde u meer over het 
eerste concert in het kader van de Mozartwoche. In 
het Grosses Festspielhaus brengt de wereldberoemde 
Wiener Philharmoniker o.l.v. Alain Altinoglu de Pa-
rijse symfonie van Mozart, de 1ste symfonie van Bizet 
en samen met pianist Piotr Anderszewski Mozarts 
beroemde 27ste pianoconcerto. 

DAG 2: Salzburg O-A
U gaat de hele voormiddag samen met een stadsgids 
op stap in Salzburg. U wandelt langs de hoogtepunten 
van de barokke prachtstad. Na het vrije middagmaal 
brengt u een uitzonderlijk bezoek aan de rococobiblio-
theek van het voormalige benedictijnenklooster St. Pe-
ter. Daar worden boeken en manuscripten bewaard die 
tot de 12de eeuw teruggaan. ’s Avonds geniet u van een 
dinerconcert bij kaarslicht in de St. Peter Stiftskeller. 
U krijgt een 18de-eeuws avondmaal voorgeschoteld, 
opgeluisterd met aria’s en instrumentale muziek.

DAG 3: Salzburg O-M
Jan Dewilde leidt u in tot de opera van die avond. 
Daarna bezoekt u samen met een stadsgids de Mön-
schberg, vanwaar u een schitterend uitzicht heeft 

over de stad en de vallei van de Salzach. Ook het 
Museum der Moderne, dat er vlak naast ligt, staat op 
het programma. In de namiddag krijgt u een exclu-
sieve blik achter de schermen van het prestigieuze 
Grosses Festspielhaus. ’s Avonds woont u in het Haus 
für Mozart een operavoorstelling bij. René Jacobs 
dirigeert de prestigieuze Akademie für Alte Musik 
Berlin en solisten in Mozarts vrolijke Singspiel Die 
Entführung aus dem Serail.

DAG 4: Salzburg O-A
Salzburg heeft zoveel te bieden dat u, na de laatste 
concertinleiding door Jan Dewilde, opnieuw de stad 
intrekt. U treedt in de voetsporen van Mozart, die er 
geboren werd en vele jaren leefde en werkte. In het 
Mozarthuis krijgt u een exclusief privérecital op een 
18de-eeuws clavichord en u bezoekt de prachtige 
Residenz en haar befaamde kunstcollectie. Daarna 
is er vrije tijd om wat te winkelen of voor een heerlijk 
stukje Sachertaart. Na het avondmaal gaat u een 
laatste maal naar het Grosses Festspielhaus voor de 
Wiener Philharmoniker o.l.v. niemand minder dan 
Valery Gergiev. Samen met klarinettist Jörg Widmann 
brengen zij het klarinetconcerto van Mozart en van 
Tsjaikovsky de orkestsuite Mozartiana en zijn sere-
nade voor strijkorkest. 

DAG 5: Salzburg - Frankfurt - Brussel O
Mocht u willen, dan kan u de met muziek opgeluis-
terde eucharistieviering in de dom bijwonen. In de 
late namiddag volgt de terugvlucht via Frankfurt 
naar Zaventem.

Met Jan Dewilde naar

SALZBURG 
TOPMUZIKANTEN TIJDENS EEN WINTERS-GEZELLIGE MOZARTWOCHE

REISDATA
 →  31 januari 2018 
 ←  4 februari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.945
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 195
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en het 
privérecital

++  Tickets in cat. II en III voor 
3 voorstellingen tijdens de 
Mozartwoche (totale waarde: 
€ 485)

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Jan Dewilde

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen Hotel am 
Mirabellplatz****

++  1 middagmaal en 3 avondmalen 
in lokale restaurants, waarvan 
dinerconcert in de Stiftskeller

++  Vluchten Brussel-Salzburg 
h/t telkens via Frankfurt met 
Lufthansa, de luchthaventaksen

++  Transfers van de luchthaven 
in Salzburg naar het hotel (en 
terug) en een stadsrondrit in 
comfortabele autocar. Daarbui-
ten 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.

JAN DEWILDE  is musicoloog 
en werkte jarenlang voor diverse 
muziekprogramma’s bij de VRT. Nu 
is hij verbonden aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium in Antwerpen 
en aan het Kunsthistorisch Instituut 
in diezelfde stad. Hij publiceert over 
allerlei domeinen van de muziek en 
doceert ook luistercursussen muziek 
voor Davidsfonds Academie.
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 ★  Stadswandeling en rondleiding in de Opéra Gar-
nier onder begeleiding van Anne-Mie Lobbestael 

 ★  Concert Le Mandarin in de Philharmonie, het 
nieuwe Parijse concertgebouw

 ★  Verdi’s La Traviata in de Opéra Bastille
 ★  Bezoek aan het Musée d’Orsay

DAG 1: Brussel - Parijs M
Met de Thalys naar Parijs. Daar gaan alle verplaat-
singen te voet of met het openbaar vervoer. Na het 
middagmaal keert u - in gedachten - terug naar het 
Parijs van de 19de eeuw. U maakt een begeleide stads-
wandeling in de voetsporen van Verdi, Giuseppina 
Strepponi en Marie Duplessis. U flaneert over de 
boulevards en ontdekt de fascinerende ‘passages’ 
waar u verhalen hoort over talrijke componisten, 
grote en kleine muziektheaters en beroemde cour-
tisanes. Naar het befaamde Musée d’Orsay waar u 
kennis maakt met het Parijs van Degas, Manet en 
andere tijdgenoten. Schilderwerken die regisseur 
Benoît Jacquot inspireerden voor zijn lezing van La 
Traviata die u morgen gaat bijwonen. De maquette 
van de Opéra Garnier is een interessant voorsmaakje. 
Inleiding door uw reisbegeleider op het concert Le 
Mandarin. Daarna gaat het naar de recent geopende 
Philharmonie de Paris waar u in de grote zaal kunt 
genieten van dit grootse symfonische concert onder 
leiding van de Chinese dirigent Long Yu.

DAG 2: Parijs - Brussel O
Na het ontbijt volgt een inleiding op Verdi’s opera 
La Traviata. Daarna bezoek aan de schitterende 
Opéra Garnier, het operahuis dat inspireerde tot 
The Phantom of the Opera. Na het vrije middagmaal 

trekt u naar de Opéra Bastille voor de voorstelling 
van Verdi’s opera over liefde en opoffering. Terugkeer 
naar Brussel met de Thalys.

LE MANDARIN
Het concert onder de noemer Le Mandarin presenteert 2 
werken van Qigang Chen, de laatste leerling van Olivier Mes-
siaen. Deze Chinees-Franse componist pendelt gulzig tussen 
China en Frankrijk. Zijn composities op het programma zijn 
2 compositieopdrachten van Radio France uit de late jaren 
90 van de vorige eeuw. De solist van de avond is het Franse 
supertalent cellist Gautier Capuçon. Dirigent is Long Yu, 
een Chinese maestro met een indrukwekkend palmares. 
Hier dirigeert hij het Orchestre de Paris, het huisorkest 
van de nieuwe Philharmonie. Na de pauze brengen zij De 
wonderbaarlijke Mandarijn van Béla Bartók, een eenakter 
ballet/pantomime uit de periode 1918-1924. Een verhaal 
dat ons via muziek uit de 20ste eeuw naar de wereld van 
La Traviata brengt.

LA TR AVIATA
In Parijs een van de succesrijkste en meest aangrijpende 
opera’s uit de hele geschiedenis te kunnen meemaken, is 
ook voor de muziekliefhebber iets om in de memoires te 
schrijven! La Traviata is Verdi’s aangrijpende liefdesverhaal 
- naar La Dame aux Camélias van Dumas: een courtisane 
wordt verliefd op een jonge dichter wiens vader zich daar - 
om familiale redenen - tegen verzet. Een aaneenschakeling 
van meeslepende scènes en aria’s die je als toeschouwer 
bij de keel grijpen, met een emotioneel scala van het uit-
bundige drinklied via de smeekbede van vader Germont 
tot … nu ja, meer zeggen we niet. Wel deze goede raad: 
zakdoek noodzakelijk.

Met Anne-Mie Lobbestael naar

PARIJS
EEN WEEKEND IN PARIJS MET VERDI’S LA TRAVIATA

REISDATA
 →  10 februari 2018
 ←  11 februari 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 715
toeslag 1-persoonskamer: € 90
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor het concert in de 

Philharmonie en de opera in de 
Opéra Bastille

++  De toegangsgelden voor ver-
melde bezoeken 

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Anne-Mie 
Lobbestael 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachting met ontbijt in 

het kwaliteitsvolle en centraal 
gelegen hotel Mercure Paris 
Opéra Louvre***

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Tickets voor het openbaar ver-
voer in Parijs. Er is geen autocar 
voorzien. Alle verplaatsingen 
gaan te voet of met het open-
baar vervoer

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Davidsfonds Cultuurreizen 
is een partner van CO2logic, 

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

ANNE-MIE LOBBESTAEL 
studeerde Kunstgeschiedenis aan de 
UGent en Theaterwetenschappen aan 
de Sorbonne Parijs. Was tot ze vorig 
jaar met pensioen ging dramaturge bij 
Opera Vlaanderen. Zij tekende er voor 
de samenstelling van programmaboe-
ken, bijdragen aan het operamaga-
zine, inleidingen en voor de invulling 
van informatieve nevenactiviteiten. 
Ze gaf er operacursussen in het kader 
van samenwerkingen met verschil-
lende socioculturele organisaties. 
Daarnaast is ze een gepassioneerd 
operareisbegeleider.

 ★  3 concerten tijdens de PurcellDag van de 
Nederlandse Organisatie Oude Muziek

 ★  Inleiding en reisbegeleiding door Yves Senden
 ★  Avondmaal ter plaatse inbegrepen

Al vele jaren staat de Nederlandse Organisatie Oude 
Muziek garant voor succesvolle festivals in Utrecht 
en omstreken. In februari 2018 strijken zij met een 
minifestival rond Henry Purcell opnieuw neer in het 
prachtige Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. 

Tijdens deze ontspannen dag staan drie concerten 
met werk van de Engelse barokmeester Purcell op het 
programma, alsook een lezing door de Belgische mu-
sicologe Katherina Lindekens, die momenteel werkt 
aan een doctoraat over Engelse opera. Hoewel Purcell 
slechts 36 jaar werd, liet hij een markant oeuvre na 
dat tot op vandaag gekoesterd wordt. Zijn enige echte 
opera, het hartverscheurende Dido and Aeneas, is nog 
altijd de bekendste barokopera; daarnaast schreef hij 
enkele semi-opera’s, met gesproken dialogen. Deze 
PurcellDag biedt een uitstekende dwarsdoorsnede van 
Purcells rijke oeuvre: consortmuziek, klavierwerken, 
liederen, en als afsluiter zijn semi-opera King Arthur 
door Vox Luminis. Het is de gelegenheid om voorgoed 
verliefd te worden op deze Engelsman. 

Uw reisbegeleider Yves Senden situeert op de bus de 
figuur en het werk van de Henry Purcell en licht de 
concerten toe die op het programma staan.

Omstreeks 10.00 uur vertrekt u per autocar vanuit 
Gentbrugge en nadien ook Berchem (rond 10.45 uur) 
naar het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. 

Het muziekprogramma start om 14.00 uur met een 
recital door de Britse contratenor Alex Potter, hij is 
zeer vertrouwd met het oeuvre van Purcell en voert 
met klavecinist Patrick Ayrton een aantal prachtige 
liederen van Purcell en tijdgenoten uit.

Het tweede concert start om 16.00 uur met het Franse 
ensemble L’Achéron. Een middagconcert met een 
selectie uit Purcells fantasia’s voor gambaconsort 
… composities die tegelijk virtuoos en van een grote 
intensiteit zijn.

Omstreeks 17.00 uur schuift u aan voor het avondmaal 
in restaurant Zandhoven in het Muziekgebouw.

Om 20.15 uur is er een waardige afsluiter en bekroning 
van deze PurcellDag. Purcells semi-opera King Arthur, 
or the British Worthy uit 1691 is een waar meesterwerk. 
Nikolaus Harnoncourt omschreef het werk ooit als 
‘de eerste musical in de geschiedenis’. De muziek is 
briljant: levendig, vol met vrolijke dansmuziek en 
prachtige aria’s. Met tovenaars, ridders, sirenen en 
elfen is dit bonte spektakel in de bekwame handen 
van Vox Luminis een feestelijke climax van deze 
muziekdag. Het einde van dit concert is voorzien 
omstreeks 22.00 uur.

Omstreeks 22.30 uur rijdt de bus terug naar Berchem 
en Gentbrugge waar de aankomst na middernacht 
verwacht wordt.

Met Yves Senden naar

AMSTERDAM 
EEN DAG VOL PRACHTIGE MUZIEK VAN HENRY PURCELL

REISDATUM
 →  11 februari 2018

REISSOM PER PERS.
€ 205 
min. 30, max. 45 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 3 concerten tijdens 

de PurcellDag in het Muziekge-
bouw aan ‘t IJ

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door Yves Senden

++  Avondmaal in het restaurant 
van het Muziekgebouw

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit Gentbrugge 
en het station van Berchem en niet 
vanuit de luchthaven van Zaventem

De aankomst op deze plaatsen na de 
terugrit uit Amsterdam staat gepland na 
middernacht. Het wordt dus aangeraden 
om met de wagen naar Gentbrugge of 
Berchem te rijden en daar gebruik te 
maken van respectievelijk de gratis 
P+R parking of de betalende bewaakte 
ondergrondse parking van het station 
van Berchem (ong. € 18 per dag) of de 
beperkte gratis parkeerplaatsen in de 
buurt van het station van Berchem. Meer 
informatie over de opstapplaatsen en 
de parkeermogelijkheden aldaar wordt 
meegedeeld met de reisdocumenten.

Davidsfonds Cultuurreizen is 
een partner van CO2logic, die de 

CO2-uitstoot van uw busreis compenseert 
en klimaatprojecten steunt.

YVES SENDEN, musicus en do -
cent, is licentiaat in de klassieke 
filologie en doctor in de kunsten. 
Hij studeerde orgel in Antwerpen 
en in Den Haag en is thans docent 
muziekgeschiedenis, analyse en 
muziekfilosofie aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium in Antwer-
pen (AP) en docent organologie en 
muziekgeschiedenis aan het Koninklijk 
Conservatorium van Gent (HoGent).
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 ★  Cruise aan boord van het zeer luxueuze en 
kleinschalige schip Oceania Nautica*****+

 ★ Hoogtepunten van Bangkok, Hongkong 
en Shanghai

 ★ Op ontdekking in Ho Chi Minh (Saigon), 
Hue en excursie in Halong Bay

 ★ Met talrijke lezingen aan boord door 
John Everaert

DAG 1: Brussel - Istanboel - Bangkok
Vlucht naar Bangkok met overstap.

DAG 2: Bangkok M-A
Aankomst in de voormiddag. U bezoekt het 
koninklijk paleis met zijn gouden tempels, 
waaronder die van de Smaragden Boeddha. 
Boottocht op de Chao Phraya-rivier met haar 
pittoreske kanaaltjes, houten huisjes en tem-
pels. Bezoek aan de Tempel van de Dageraad, 
het symbool van Bangkok.

DAG 3: Bangkok O-M-A
Na het ontbijt bezoekt u het Jim Thompson-
huis, het voormalige woonhuis in Thaïse stijl 
van de Amerikaanse zijdemagnaat met zijn in-
teressante collectie kunst en antiek. Inscheping 
en afvaart naar Cambodja.

DAG 4: Sihanoukville O-M-A
Vrije tijd in deze opkomende badstad met haar 

prachtige zandstranden. Lezing door John 
Everaert: ‘In het spoor van Vasco da Gama: 
de Europese infiltratie in Zuidoost-Azië’.

DAG 5: Op zee O-M-A
Een dag op zee om van de uitgebreide facilitei-
ten van uw luxueuze charmeschip te genieten. 
Lezing over ‘Thailand: de onverdeelde Siamese 
tweeling’.

DAG 6: Ho Chi Minh O-M-A
Dagexcursie naar Tay Ninh voor een bezoek aan 
de immense en eclectische Cao Dai-tempel waar 
u ook een fascinerend middaggebed bijwoont. 
Middagmaal in een typisch lokaal restaurant.

DAG 7: Ho Chi Minh O-M-A
Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon en het 
hart van een economisch succesverhaal. U 
bezoekt de oude Frans-koloniale stad met o.a. 
het postkantoor, de neogotische kathedraal, 
het stadhuis en de opera. Verder de keizerlijke 
pagode en de Binh Tay-markt.

DAG 8: Op zee O-M-A
John Everaert geeft een lezing over ‘Cambodja: 
van Khmer-Angkor tot de Rode Khmer’.

DAG 9: Hue O-M-A
Hue, een keizerlijke stad vol geschiedenis. Al-
leen al de graftombes van de heersers van de 
Nguyen-dynastie zijn de reis waard. U verkent 
de citadel met de Verboden Stad waaronder 
de tombe van keizer-dichter Tu Duc. Daarna 
boottocht op de Parfumrivier met bezoek aan 
de Thien Mu-pagode.

DAG 10 EN 11: Halong Bay O-M-A
U legt aan in de wondermooie Halong Bay die 
duizenden eilandjes telt. Vrije tijd op de eerste 
dag met facultatieve tender naar Bai Chay. De 
volgende ochtend gaat u aan boord van een 
jonk om een voormiddag lang te genieten van 
al deze natuurpracht. 

DAG 12: Op zee O-M-A
Lezing met als titel: ‘Vietnam bevrijdt zich van 
Fransen en Amerikanen’.

DAG 13: Hongkong O-M-A
Met de kabeltrein naar Victoria Peak, met 
prachtig uitzicht op Hongkong. U bezoekt het 
vissersdorp Aberdeen, maakt een tochtje in een 
sampan en ontdekt Repulse Bay en de levendige 
Stanley Market. 

DAG 14: Hongkong O-M-A
Verkenning van Kowloon met de Wong Tai 
Sin-tempel, de bloemenmarkt, de vogeltuin 
en nog meer.

DAG 15: Xiamen O-M-A
Oversteek met een ferry naar het eilandje Gu-
langyu, een vroegere Europese verdragshaven 
met zuiderse sfeer. Bezoek aan de Shuzhuang-
tuin en het Koxinga-standbeeld.

DAG 16: Op zee O-M-A
Laatste dag op zee met lezing over ‘China: van 
opiumverslaving tot wereldmacht’.

DAG 17: Shanghai O-M-A
Naar Pudong, het financiële centrum, met een 
panoramisch zicht vanaf de skywalk (492 m) 
van het World Financial Center. Wandeling op 
de legendarische Bund. Bij valavond kan u zich 
vanaf een boot op de Huangpu-rivier vergapen 
aan de neonverlichte skyline. 

DAG 18: Shanghai - Istanboel O-M
Bezoek aan het Shanghai Museum. Wandeling 
in de oude gerestaureerde stadswijk naar de 
tuin van Mandarijn Yu. Bezoek aan de tempel 
van de Jaden Boeddha. Later middagmaal. U 
kuiert nog even door de bazaar en langs de 
luxewinkels op Nanjing Road. Terugvlucht 
naar Brussel met overstap.

DAG 19: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met John Everaert op 

CRUISE DOOR ZUIDOOST-AZIË
VIER AZIATISCHE TI JGERS IN OPMARS!

200 km

CHINA

Shanghai

TAIWAN

LAOS

Hue

Ho Chi Minh Sihanoukville

Bangkok

Hong Kong

THAILAND

CAMBODJA VIETNAM

Xiamen

Bai Chay

Zuid-Chinese Zee

Golf van
Thailand

FILIPIJNEN

REISDATA
 →  17 februari 2018
 ←  7 maart 2018

REISSOM PER PERS.
2-p.binnenkajuit cat. G: € 7.995 
2-p.buitenkajuit cat. C2: € 8.995
2-p.buitenkajuit met balkon cat. B2: 
€ 10.395
2-p.buitenkajuit met balkon conci-
erge level cat. A3: € 10.895 
toeslag 2-p.kajuit voor singlege-
bruik: op aanvraag
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken voor, tijdens 
en na de cruise

++  Reisbegeleiding en deskundige 
toelichting door John Everaert

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, 

chauffeurs, bagagediensten en 
boordpersoneel 

++  Verblijf op basis van volpension 
in het gekozen kajuittype op 
het zeer luxueuze en klein-
schalige cruiseschip Oceania 
Nautica*****+ (incl. huiswijn bij 
de maaltijden)

++  Overnachting met ontbijt in het 
uitstekende Chatrium Hotel 
Riverside****+ in Bangkok 

++  5 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel-Bangkok en 
Shanghai-Brussel telkens via 
Istanboel met Turkish Airlines, 
de luchthaventaksen

++  Transfers en vervoer tijdens 
de excursies in comfortabele 
autocar

++  Aanlegtaksen en havengelden
++  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.

JOHN EVERAERT is em. hoogle-
raar aan de UGent waar hij overzeese 
en maritieme geschiedenis doceerde. 
Hij publiceerde over de aanwezigheid 
en activiteit van Vlamingen en andere 
Westerlingen in Zuidoost-Azië. Hij be-
geleidt al lang wereldwijd culturele 
reizen waaronder een paar koloni-
ale cruises. Ook de landen die deze 
cruise aandoet bezocht hij reeds, 
soms meermaals.
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 ★  Ontmoetingen met de mensen achter de 
Kaapse wijn

 ★  Bezoeken aan zeer gerenommeerde 
wijnhuizen

 ★  Degustaties en lezing door sommelier 
Gido Van Imschoot en Luc Vannevel

 ★  Inclusief wijnen bij alle inbegrepen 
maaltijden

DAG 1: Brussel - Londen - Kaapstad
Namiddagvlucht naar Kaapstad via Londen.

DAG 2: Kaapstad M-A
Aankomst in Kaapstad. Introductielezing 
door de reisbegeleiders. Nadien start u met 
een kelderbezoek, proeverij en middagmaal 
bij Constantia Glen. Vanaf Signal Hill heeft 
u een schitterend zicht op de Tafelberg, het 
Waterfront, de oude en nieuwe haven, Robben-
eiland en veel meer. Proeverij en avondmaal 
bij Dorrance, de eerste en enige Urban Winery 
van het land.

DAG 3: Kaapstad - Hermanus O-A
Bezoek aan MOCAA, het gloednieuwe museum 
voor moderne Afrikaanse kunst. Nadien wat 
vrije tijd (o.a. voor het vrije middagmaal) aan 
het Waterfront. Via Gordon’s Bay en de oude 
spectaculaire kustroute naar Hermanus. Avond-
maal in Harbour Rock.

DAG 4: Hermanus - Franschhoek O-M-A
Kort bezoek met uw reisbegeleiders aan Herma-
nus. Daarna geniet u van een wijnproeverij en 
middagmaal in Almenkerk, dat gerund wordt 
door Vlamingen. Verder naar Luddite, het aty-
pische wijndomein van Niels Verburg. Na een 
proeverij daar trekt u naar Franschhoek via de 
Theewaterskloof Dam, die een dramatische rol 
speelt in de klimaatsverandering. Bezoek aan 
het bekende Hugenotenmuseum en -monument 
in Franschhoek. Avondmaal bij Rueben’s op 
het wijndomein Chamonix.

DAG 5: Franschhoek - Stellenbosch O-M-A
Naar Paarl. Bezoek aan het Taalmonument. Met 
een treintje naar Rickety Bridge en Infinity voor 
bezoek, proeverij en middagmaal. Verder naar 
Glenwood voor een kelderbezoek en proeverij 
met hapjes. Avondmaal in Foliage.

DAG 6: Franschhoek - Stellenbosch O-M-A
U verkent het historisch centrum van Stel-
lenbosch (Oom Samie Se Winkel, Kerkstraat, 
Dorpstraat…). Proeverij en middagmaal op het 
wijndomein Remhoogte. Nadien naar het over-
bekende Kanonkop waar Gido Van Imschoot 
u meer vertelt over de befaamde pinotage. In 
Muratie, het oudste domein van Stellenbosch, 
worden we met een beetje geluk ontvangen 
door kunstenaar Herman Van Nazareth. Hij 
zette in de jaren 50-60 via zijn kunstwerken aan 
tot verzet tegen de Apartheid. Avondmaal met 
Old South African Cuisine bij de familie Melck, 
eigenaars van Muratie. 

DAG 7: Kaappunt - Stellenbosch O-A
Langs de spectaculaire kustlijn van het zui-
delijke schiereiland rijdt u naar Kaappunt via 
Houtbaai, Chapman’s Peak … Verder tot Kaap 
de Goede Hoop, Simonstad en Kalkbaai. Terug 
in Stellenbosch wordt u ontvangen op de be-
roemde universiteit waar Sebastian Vannevel 
(zoon van een van uw reisbegeleiders) aan een 
doctoraat in oenologie werkt. Avondmaal bij 
wijndomein en paardenfokkerij Cavalli.

DAG 8: Kaapstad - Stellenbosch O-M-A 
Luc Vannevel neemt u mee naar een township 
van Kaapstad waar u een gospeltoer maakt, 
inclusief het bijwonen van een gospelmis. 
Terug naar Stellenbosch voor wat vrije tijd. 
Avondmaal en proeverij bij Credo. 

DAG 9: Stellenbosch O-M-A  
Laatste bezoeken en proeverijen in Stellenbosch 
met Le Riche en nadien Kleinood. U sluit de dag 
af bij Beyerskloof, de koning van de pinotage, 
en met een avondmaal in Overture, een mo-
nument van de Zuid-Afrikaanse gastronomie.

DAG 10: Stellenbosch - Kaapstad - Londen O-M
Deze wijnreis eindigt in schoonheid met een 
bezoek, proeverij en uniek middagmaal met 
prachtig natuurzicht op het domein van Lou-
rensford. Terugvlucht via Londen.

DAG 11: Londen - Brussel
Aankomst in Brussel.

De wijndomeinen en restaurants in het programma 
zijn gekozen door reisbegeleiders Maître Somme-
lier Gido Van Imschoot en Luc Vannevel die u het 
beste zullen tonen van de streek. Het is mogelijk 
dat enkele wijndomeinen en restaurants uit dit 
programma alsnog vervangen worden door even-
waardige alternatieven.

Met Gido Van Imschoot & Luc Vannevel naar

ZUID-AFRIKA
EXCLUSIEVE KENNISMAKING MET DE KAAPSE WIJN EN GASTRONOMIE

10 km

ZUID-AFRIKA

Franschhoek

Kaapstad

Hermanus

Stellenbosch

Paarl

Houtbaai

Kaappunt

REISDATA
 →  18 februari 2018 
 ←  28 februari 2018 

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 4.595
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 935 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde, vaak exclusieve 
bezoeken en wijnproeverijen

++  Reisbegeleiding en deskun-
dige toelichting door Gido Van 
Imschoot en Luc Vannevel

++  Voorreisvergadering
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en restaurantpersoneel
++  Handig reisgidsje Te gast in 

Zuid-Afrika
++  Overnachtingen met ontbijt in 

comfortabele en kwaliteitsvolle 
hotels in Kaapstad, Hermanus, 
Franschhoek en Stellenbosch

++  Alle maaltijden, met inbegrepen 
wijnen, van het middagmaal op 
dag 2 t.e.m. het middagmaal op 
dag 10 (behalve de middagma-
len op dag 3 en 7)

++  Vluchten Brussel-Kaapstad h/t 
telkens via Londen met British 
Airways, de luchthaventaksen

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar met 
airconditioning

++  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 
verantwoordelijke Wijnen aan de Ho-
telschool Spermalie en voorzitter van 
de Vereniging Vlaamse Sommeliers. 
Hij schrijft artikels over wijn en is ook 
de auteur van verschillende boeken 
over wijn. Hij is Maître Sommelier in 
Franse wijnen.

LUC VANNEVEL  bezocht Zuid-
Afrika een eerste keer in 1982. Meer 
dan 100 reizen later heeft hij een gron-
dige kennis van het land: historisch, 
cultureel, politiek en economisch. Zijn 
passie en kennis van de Zuid-Afrikaan-
se topwijnen zijn terug te vinden in 
zijn familiebedrijf. Jaarlijks begeleidt 
Luc sommeliers, wijnliefhebbers en 
-fanaten in de Kaap.
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 ★  Het winterse en keizerlijke Beijing
 ★  Het ijssculpturenfestival in Harbin
 ★  Bezoek aan een park met Siberische 
tijgers

 ★  Het bruisende Shanghai met zijn Lan-
taarnfestival 

DAG 1: Brussel - Helsinki - Beijing
Vlucht naar Beijing via Helsinki.

DAG 2: Beijing M-A
Aankomst in de ochtend. Een stadsrondrit 
brengt u langs o.a. de Olympische site met 
het fameuze Vogelneststadion en het National 
Opera House. U bezoekt het Nationaal Museum. 
In het oude astronomische observatorium kunt 
u het werk zien van de Vlaamse jezuïet Ferdi-
nand Verbiest. 

DAG 3: Beijing O-M-A
Bezoek aan de Tempel van de Hemel in het 
Tiamtanpark. Hier maakt u kennis met de 15de-
eeuwse architectuur uit de Mingdynastie. Een 
ritje per riksja door de 700 jaar oude Hutong-
wijk. Middagmaal bij een Chinese familie. 
Keizerlijk Beijing: het Tiananmenplein met 
het mausoleum van Mao en de mysterieuze 
Verboden Stad, een enorm complex van kei-
zerlijke paleizen, poorten en binnenhoven.
 ‘s Avonds schuift u aan voor de befaamde Bei-
jing Duck of gelakte eend.

DAG 4: Beijing O-M
Vertrek naar Mutianyu voor een bezoek aan de 
Grote Muur. Bij de picknicklunch op de muur 
geniet u van een glaasje schuimwijn. Naar de 
luchthaven en avondvlucht naar Harbin.

DAG 5: Harbin O-M-A
Bezoek aan Central Avenue, de Russische ka-
thedraal en de ondergrondse markt. Uitstapje 
op de bevroren Songhuarivier.

DAG 6: Harbin O-M-A
U bezoekt het Sun Island Snow Sculpture Park 
met zijn gigantische en kleurrijk verlichte 
sculpturen. 
U bezoekt ook het spectaculaire Manchurian 
Tiger Park, een reservaat waarin de bedreigde 
Siberische tijgers in zo natuurlijk mogelijke 
leefomstandigheden werden ondergebracht. 
Het tweede park, Ice & Snow World is een van 
de populairste winterattracties in de wereld 
waar meer dan 300.000 kubieke meter ijs werd 
verwerkt. Een waar Disneyland in ijs. Neem 
dus alvast uw warme skipak mee.

DAG 7: Harbin - Shanghai O-M-A
Vlucht naar Shanghai. Wandeling op de Bund 
en Nanjing Road. Bezoek aan het New Shanghai 
Museum.

DAG 8: Shanghai O-M-A
U vertoeft een hele dag in deze ‘Speciale Eco-

nomische Zone’, een van de snelst groeiende 
metropolen ter wereld. Bezoek aan het moderne 
deel: het Shanghai World Financial Center, het 
derde hoogste gebouw ter wereld, de Oriental 
Pearl Tower met de Sky Terrace Walk. ‘s Avonds 
woont u een acrobatieshow bij.

DAG 9: Shanghai O-M-A
Bezoek aan de Jaden Boeddhatempel met zijn 
liggende en staande Boeddha uit witte jade. Op 
deze speciale dag van de maankalender komen 
de Chinezen bidden en massaal wierookstokjes 
branden om een goed verloop van het nieuwe 
jaar af te smeken. U maakt een boottocht op de 
Huangpu met zicht op de wolkenkrabbers. Na 
het avondmaal woont u het Lantaarnfestival 
bij in de Yuyuan Garden waar oude en nieuwe 
verlichtingstradities de viering van het Chinese 
Nieuwjaar ceremonieel afsluiten.

DAG 10: Shanghai - Helsinki - Brussel 
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht 
naar Brussel via Helsinki.

Met Stefan Blommaert naar

CHINA
HET I JSFESTIVAL IN HARBIN, BEIJ ING EN DE SFEER VAN HET CHINESE NIEUWJAAR IN SHANGHAI

200 km

CHINA

Shanghai

Beijing

Harbin

REISDATA 
 →  22 februari 2018 
 ←  3 maart 2018 

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 1-persoonskamer: € 445
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisbegeleiding en deskundige 

toelichting door Stefan Blom-
maert

++  Lokale gidsen
++  Gebruik van de audiofoon
++  Voorreisvergadering
++  Handig reisgidsje Te gast in 

China
++  Fooien voor chauffeurs en 

lokale gidsen
++  Overnachting in kwaliteitsvolle 

viersterrenhotels in volpension 
vanaf het middagmaal op dag 2 
t.e.m. het avondmaal op dag 9 
(behalve avondmaal dag 4)

++  Vluchten Brussel-Beijing en 
Shanghai-Brussel met Finnair, 
telkens via Helsinki, de binnen-
landse vluchten, de luchtha-
ventaksen

++  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.

STEFAN BLOMMAERT  stu-
deerde geschiedenis, werd in 1984 
journalist voor de BRT en was eerder 
correspondent in Rusland. De laatste 
jaren verbleef hij in China als Azië-
verslaggever voor de VRT en bracht 
regelmatig reportages (ook over 
het bezochte tijgerpark) vanuit alle 
provincies.
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28 29PAGINAHEADERBESTEMMINGEN

C H R O N O LO G I S C H

AL ONZE BESTEMMINGEN

JULI # dagen

18/07/2017 Ierland ..........................................................10
27/07/2017 Macerata ....................................................... 6

AUGUSTUS # dagen

05/08/2017 Roemenië .....................................................10
23/08/2017 Krakau & Warschau ........................................ 6
26/08/2017 Waalse Wijnbouwers .......................................1
27/08/2017 Donaucruise .................................................12
29/08/2017 Zuid-Engeland................................................ 4

SEPTEMBER # dagen

01/09/2017 Kopenhagen .................................................. 4
02/09/2017 Proceno ......................................................... 8
03/09/2017 Dresden & Saksen .......................................... 6
03/09/2017 Griekenland ..................................................14
05/09/2017 Wales ............................................................ 8
05/09/2017 Oeganda ....................................................... 15
09/09/2017 Normandië ..................................................... 8
10/09/2017 Slovakije ........................................................ 8
10/09/2017 Zuid-Korea .................................................... 15
12/09/2017 Madrid ........................................................... 4
12/09/2017 Noord-Franse kathedralen .............................. 4
14/09/2017 Ieper .............................................................. 3
15/09/2017 Veneto ........................................................... 8
15/09/2017 Jordanië & Libanon ....................................... 11
18/09/2017 Macedonië ..................................................... 8
18/09/2017 Cruise van New York naar Montréal ................ 15
19/09/2017 Noord-Portugal .............................................. 8
20/09/2017 Boedapest  .....................................................5
20/09/2017 Champagne ................................................... 4
21/09/2017 Londen .......................................................... 4
21/09/2017 Georgië ......................................................... 11
21/09/2017 Ecuador en de Galapagos ..............................14
22/09/2017 Duinkerke, Dover, Blenheim & Londen ............ 3
23/09/2017 Champagne ................................................... 4
25/09/2017 Noord-Spanje ................................................. 9
27/09/2017 Berlijn & Potsdam .......................................... 6
28/09/2017 Bhutan.......................................................... 11
28/09/2017 Dalmatische kustcruise .................................. 8
29/09/2017 Japan ............................................................ 15

OKTOBER # dagen

07/10/2017 Bastenaken .....................................................1
07/10/2017 Madagascar ..................................................14
09/10/2017 Dourovallei .................................................... 6
11/10/2017  Weimar & Leipzig ........................................... 6
14/10/2017 Israël & de Palestijnse gebieden .................... 8
20/10/2017 Venetië .......................................................... 4
25/10/2017 Zuid-India .....................................................16
27/10/2017 Zuid-Afrika .................................................... 15
28/10/2017 Cambodja & Thailand .................................... 13
30/10/2017 Milaan ........................................................... 4

NOVEMBER # dagen

 06/11/2017 Catalonië ....................................................... 6
07/11/2017 Vietnam ........................................................12
12/11/2017  Australië ....................................................... 13
18/11/2017  Cuba .............................................................. 9
24/11/2017 India .............................................................16
25/11/2017 Parijs ............................................................. 2
30/11/2017 Roubaix, Rijsel & Arras ................................... 3

DECEMBER # dagen

 13/12/2017 Krakau ............................................................5
21/12/2017 Israël & de Palestijnse gebieden .................... 9
22/12/2017 Berlijn .............................................................5
22/12/2017 Bever ............................................................. 3
23/12/2017 Praag ..............................................................5
28/12/2017 Venetië ...........................................................5
29/12/2017 Stockholm ......................................................5
29/12/2017 Sint-Petersburg  ............................................. 6
30/12/2017 Athene ........................................................... 4

JANUARI # dagen

13/01/2018 Malta ..............................................................5
31/01/2018 Salzburg .........................................................5

FEBRUARI # dagen

10/02/2018 Parijs ............................................................. 2
11/02/2018 Amsterdam .....................................................1
17/02/2018 Cruise Zuidoost-Azië .....................................19
18/02/2018 Zuid-Afrika .................................................... 11
22/02/2018 China ............................................................. 8

MAIL, SCHRIJF OF BEL ONS

cultuurreizen@davidsfonds.be

Davidsfonds Cultuurreizen, 
Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven

016 24 38 38

www.davidsfonds.be/cultuurreizen

www.facebook.com/davidsfondscultuurreizen

www.twitter.com/davidsfonds

MEER WETEN OVER
DAVIDSFONDS

CULTUURREIZEN?
B E K I J K  D E  U I T G E B R E I D E  B R O C H U R E

We sturen de brochure 
gratis naar u op. Boekte u 
eerder al een Davidsfonds 
Cultuurreis? Dan krijgt u 
de brochure automatisch 
toegestuurd.

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

O F 

OP PAPIER



30 PRAKT ISCH

PRAKTISCHE INFORMATIE

01
REIS BOEKEN

Reserveren voor een Davidsfonds 
Cultuurreis gaat erg makkelijk en 
kan op maar liefst 4 verschillende 
manieren: per telefoon, via e-mail, 
via de Davidsfonds website, via 
een Omnia Travel reiskantoor. Na 
de reservering ontvangt u een be-
stelbon 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-afkortin-
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 (stadswandelin-
gen, tentoonstellingen, bezoek mu-
sea en monumenten …) veronder-
stelt een goede fysieke conditie. U 
kunt daarover altijd meer informatie 
vragen  bij Omnia Travel.

06
REISDOCUMENTEN

Een pakketje met praktische informa-
tie over uw reis krijgt u ongeveer 10 
dagen voor het vertrek toegestuurd. 
Van een eventueel reisgidsje of reis-
boek 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 vi-
sumkosten (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 Australië 
(ETA-procedure) is altijd ten laste 
van de individuele deelnemer. De 
kosten daarvan bedragen momen-
teel resp. 14 USD, 7 CAD en 20 AUD 
per persoon.

09
DE REISVERZEKERING

Voor elke Davidsfonds Cultuurreis 
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. 6)

10
OPSTAPPLAATSEN  
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen verzekert 
u dat het vertrek en ook de terugkeer 
van een autocarreis in optimale om-
standigheden verlopen. We vermij-
den structurele files, een te vroeg 
vertrekuur, de chauffeurs respecte-
ren de rij- en rusttijden ... Voor de 
busreizen is er daarom meestal 1 
vertrekplaats en 1 terugkeerplaats 
die voor iedereen, rekening houdend 
met het vertrekuur, centraal gelegen 
en vlot bereikbaar is met het open-
baar vervoer (trein). Dat is, behalve 
uitdrukkelijk anders vermeld, de 
luchthaven van Zaventem.

11
VOORREIS-

VERGADERING
Een degelijke reisvoorbereiding is 
belangrijk en kan best aangenaam 
zijn. Daarom nodigt de reisbege-
leider alle deelnemers uit op een 
voorreisvergadering met aansluitend 
lunch. U maakt er kennis met uw me-
dereizigers en reisbegeleider, die het 
programma en de praktische afspra-
ken overloopt en graag eventuele 
vragen beantwoordt. Zo'n voorreis-
vergadering vindt vooral plaats bij de 
verre bestemmingen en de cruises 
en staat in dat geval vermeld bij de 
Inbegrepen 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 Davids-
fonds samen met Omnia Travel. Om-
nia  Travel staat in voor de concrete 
organisatie: vervoer, verblijf, maal-
tijden, tickets, praktische afspraken, 
de verkoop, enz.  en is ook juridisch 
en financieel verantwoordelijk. 

ARTIKEL 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de con-
tracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan 
onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van-
het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

ARTIKEL 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator 

of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, 
tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en 

vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de rei-
ziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdruk-
kelijk melding maken;

b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een 
schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaal-
de of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn 
reispromotie schrappen.

ARTIKEL 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot 

reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa 

en de formaliteiten opgebied van gezondheidszorgdie 
voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de rei-
zigers de nodige documenten in orde zouden kunnen 
brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moe-
ten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) 
informeren welke administratieve formaliteiten zij moe-
ten 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 
reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatse-
lijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen 
helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de 
reisorganisator.

c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buiten-
land, de informatie waardoor rechtstreeks contact moge-
lijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor 
diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet 
van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

ARTIKEL 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/ofreisbemiddelaar 
alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk 
gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen 
hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot 
extra kosten leidt voor de reis-organisator en/of reisbemidde-
laar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -or-

ganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te 
overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik 
dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorgani-
sator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator 
de schriftelijke bevestiging van de geboekte reisontvangt. 
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reis-
bevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 
21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag 
de reiziger er vanuit gaan dat de reis niet werd geboekt en 
heeft de reiziger 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 brandstofkos-

ten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en 

belastingen.
 Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat 

bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een 
verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval wor-
den verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van 
het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan 
de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit 
geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling 
van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft be-
taald.

ARTIKEL 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de 

reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voor-
schot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals 
in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, 

nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem 
wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar 
het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van 
rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de 
reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeenge-
komen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 
1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem 
vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of 
reisdocumenten bezorgd worden.

ARTIKEL 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis 

overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan 
alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De 
overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator 
en, in voorkomend 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 
verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorgani-
sator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór 
de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn 
beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw 
contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opge-
steld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed 
daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toe-
passing vragen van artikel 11.

ARTIKEL 11  
Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het 

contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te 
rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een 

reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een 
supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervan-
ging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet 
de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig moge-
lijk 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 mini-

mum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig 
voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de 
reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en 
ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hier-
van schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder 
overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt 
verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandighe-
den die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die 
zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12  
Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de 

diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal 
kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle 
nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze 
alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting 
van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daad-
werkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schade-
loos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de 
reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet 
aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig 
vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt 
naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de 
reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk 
verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens 
een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de 
schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten 
gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfai-
tair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het 
reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van 
de reis bedragen.

ARTIKEL 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoe-

ring van het contract, overeenkomstig de verwachtingen 

die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract 
tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de 
uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht 
of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan 
wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onver-
minderd het recht van de reisorganisator om deze andere 
verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van 
zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in 
de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als 
voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een 
in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt 
de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkom-
stig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract 
voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid 
voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving 
van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 
februari 1994 van toepassing.

ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorga-
nisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun 
vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn 
con-tractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt 
volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de 

afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aan-getekend 
schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbe-
middelaar en/of reisorganisator.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het 
contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, 
op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat 
naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij 
zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger 
van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de 
reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of 
ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend 
opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een 
klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of 
anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

ARTIKEL 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling 

een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een 

termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken 
partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de 
vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoe-
ningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee 
in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoenings-
reglement 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 arbitrageproce-
dure instellen voor de Geschillencommissie Reizen 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 geschil-
lenreglement, en kan slechts worden opgestart na het in-
dienen 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 rechtbanken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeen-
komstig het geschillenreglement, op een bindende en defi-
nitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen 
beroep mogelijk Secretariaat van het arbitraal college, en 
algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

 -telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)
 -fax: 02 277 91 00
 -City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
 -e-mail: clv.gr@skynet.be
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DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
BIJZONDERE REISVOOR-
WAARDEN OMNIA TRAVEL
VERVANGING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER 
De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 zijn forfaitair als volgt 
bepaald: wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard 
mits betaling van kosten, naast de normale prijsaanpassing 
volgens onderstaande bepalingen:
1. Overdracht van de boeking 

Mogelijk tot uiterlijk 60 dagen vóór afreis:  
€ 25 dossierkosten

2. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum
• tot 60 dagen vóór afreis: € 25 per persoon
• minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annuleringsvoor-

waarden hieronder vermeld
3. Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: 

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 reissom
b. Voor cruises gelden andere voorwaarden, deze zijn op 

aanvraag verkrijgbaar bij Omnia Travel.

De eventuele gemaakte kosten, zoals bv. fax, telefoon, verzeke-
ringspremie enz., worden altijd extra aangerekend.
Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ont-
vangstbewijs aan Omnia Travel bekend gemaakt worden, onder 
bijvoeging van de nodige bewijsstukken of getuigschriften.

Voor alle deelnemers aan een Davidsfonds Cultuurreis uit deze 
brochure werd vooraf een annulerings-, een reisbijstands- en 
een bagageverzekering afgesloten. Zie info vorige pagina’s. 
Deze werd afgesloten bij KBC Verzekeringen, 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 reiziger 
ligt. Op zijn/haar vraag zal er hem/haar een exemplaar worden 
van overhandigd.

In geval de aangekondigde reisbegeleiders wegens ziekte of 
andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft 
Omnia Travel het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet 
Omnia Travel in dit geval reisbegeleiders die een vergelijkbare 
meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke 
gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, 
terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger.

De prijzen voor de vertrekperiode van 25.11.2017 tot 28.02.2018 
zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen 
voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 
18.04.2017 golden, daarnaast op de tarieven voor het vervoer 
die op 18.04.2017 bekend waren.

OMNIA TRAVEL IS VERZEKERD TEGEN FINANCIEEL ONVERMOGEN 
BIJ HET GARANTIEFONDS REIZEN.
‘Garantiefonds Reizen’ 
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of 
reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u 
een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen 
door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of 
door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds 
Reizen. Deze laatste kan u als volgt bereiken: Dobbelenberg, 
Metrologielaan 8, 1130 Brussel, telefoon:02/240 68 00, fax: 
02/240 68 08, E-mail: mail@gfg.be. 

Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of 
reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden 
u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de 
betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang 
heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring 
kan vragen.

VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. 
Vergunning 1121.



In Athene, de bakermat van onze 
westerse democratie, de overgang 
vieren van oud naar nieuw is wel 
een heel bijzondere gebeurtenis. 
Om middernacht het spetterende 
vuurwerk zien op de Akropolisheuvel 
met de kleurig verlichte tempels van 
Athena Parthenos en het Erechtheion 
kan niemand onberoerd laten. We 
maken kennis met het prachtige 
Akropolismuseum met zijn kariati-
den. Niet alleen de oudheid, maar 
tevens de typische neo – klassieke 
bouwstijl van de 19de eeuw worden 
in de aandacht geplaatst. De tempels 
van de Griekse goden brengen ook de 
mythologie tijdens ons bezoek naar 
boven. Spannend om dit samen in 
goed gezelschap en in een historische 
context te beleven.

GIL+MICHAUX, reisbegeleider

Wat kan er romantischer zijn dan 
Nieuwjaar in Sint-Petersburg, en 
dat samen te beleven? Paleizen, 
musea, kanalen en de Neva baden 
in de eindejaar- en kerstsfeer (de 
Russische Kerst valt op 7 januari!), 
en met een beetje geluk krijgen we 
er een wit tapijt bovenop, wat het 
licht in Ruslands tweede hoofdstad 
alleen maar feeërieker maakt. Een 
rondrit met een trojka door het park 
van het keizerlijke paleis van Pav-
lovsk wordt de spreekwoordelijke 
kers op de taart. En voor wie het 
allemaal was simpeler mag: de 
Hermitage en het Russisch Mu-
seum, de Petrus- en Paulusvesting 
en de Sint-Isaakkathedraal staan 
natuurlijk ook op het programma! 
Al ontdekkend genieten!

WIM+COUDENYS, reisbegeleider

De cruise was een trek op het ritme 
van de zee. Zowel tijdens het varen 
als op de stopplaatsen kregen we 
uitleg over wat de Europeanen aan 
het eind van de 15de en het begin 
van de 16de eeuw ertoe aanzette 
om zich steeds verder in het onbe-
kende te wagen, ook al was er geen 
garantie op succes. Het was heel in-
teressant om tijdens onze eigen reis 
te horen hoe de technische kennis 
en de technische middelen gelijk-
tijdig ontwikkelden en het mogelijk 
maakten om die ambities beetje bij 
beetje te realiseren. Aan de andere 
kant van de oceaan konden we zelf 
zien hoe dat tot een nieuwe dyna-
miek en smeltkroes van volkeren en 
gewoontes leidde.

JORIS+DECLERCK, reiziger  

uit Overijse

U bent op zoek naar culturele hoogtepunten, unieke ontdekkingen en exclusieve 
belevenissen? U wil topkwaliteit die toch betaalbaar is? Dan zit u goed bij Davids-
fonds 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             


