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Neemt u weleens foto’s op reis? Aarzel dan niet 
om uw mooiste exemplaren in te zenden voor de 
fotowedstrijd van Davidsfonds Cultuurreizen. U 
maakt elke maand kans op een reischeque van 
100 euro voor uw volgende cultuurreis. En dat 
niet alleen: alle maandwinnaars dingen mee 
naar de hoofdprijs. Dat is voor 2018 een vakantie 
van 4 dagen voor 2 personen op Malta, vluchten 
en vijfsterrenhotel The Palace Hotel in Sliema 
inbegrepen. Reisdata naar keuze en op basis 
van beschikbaarheid, buiten de schoolvakanties.

Dit waren enkele inzendingen van de fotowed-
strijd van 2017. Kunt u het beter? Stuur dan nu 
uw foto’s in van een Davidsfonds Cultuurreis 
via www.davidsfonds.be/cultuurreizen.

DEEL UW 
VAKANTIEFOTO'S 

EN WIN!
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GENIET VAN EEN DEUGD-
DOEND CULTUURBAD

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

U geniet wellicht volop van de lente of maakt 
fijne vakantieplannen voor de zomer, maar wij 
nodigen u nu al uit om eens vooruit te blikken 
naar de eindejaarsperiode. Traditioneel een pe-
riode met familie, vrienden en feesttafels, maar 
we merken toch een groeiend aantal reizigers 
dat het jaareinde aangrijpt om een boeiende 
en verrijkende reis te maken. Dat kan dichtbij 
en van korte duur zijn, of iets verder en langer, 
naar een land met een cultuur die verschilt van 
de onze. Een uitgelezen kans voor wonderlijke 
ontdekkingen, nieuwe ontmoetingen en extra 
beleving en diepgang. Het aanbod dat u in deze 
brochure vindt is divers, maar elke reis staat 
voor kwaliteit en expertise. Daar zorgt uw en-
thousiaste reisleider voor: een echte specialist 
met een groot netwerk ter plaatse.

We bieden zelfs meer: waar alle Davidsfonds 
Cultuurreizen staan voor samen ontdekken, 
ontmoeten en genieten, vormt de reis naar 
Gambia een echt cultuurbad. U wordt onder-
gedompeld in de Afrikaanse cultuur om ze zo 
beter te ervaren, leren kennen en waarderen. 
Zo staan er nóg meer lokale ontmoetingen op 
het programma waarbij u praat, eet, leeft en 
beleeft met de lokale bevolking. U leert het land 
en zijn cultuur ontdekken vanuit een ander 
perspectief: zonder buitensporigheden, maar 
dankzij aangename, menselijke ontmoetingen. 

Daarbij gaat u samen met ons op zoek naar lo-
kale en culturele gebruiken en gewoontes - nog 
veel meer dan bij andere reizen. Deze culturele 
onderdompelingsreis biedt zo een unieke kans 
voor een diepgaande, eerste kennismaking 
met Afrika. Ze is trouwens niet de eerste en 
de laatste in haar soort: in een volgende bro-
chure zult u ook culturele onderdompelingen 
in Engeland en Iran vinden.

Maar laten we niet nóg verder vooruitlopen, 
want u kunt ook nog heel wat andere fijne rei-
zen ontdekken in deze eindejaarsbrochure. Bo-
vendien lichten we ook al een tipje van de sluier 

op en tonen u al enkele boeiende reizen in het 
vroege voorjaar van 2019. Wat denkt u van een 
ontdekkingstocht langs 8 wereldgodsdiensten 
in België, of voor het eerst naar het pianofesti-
val in het feeërieke Luzern? Of liever kerst be-
leven in Israël en de Palestijnse gebieden waar 
het allemaal gebeurde, of eerder een muzikale 
kerst in Praag of in Leipzig? U kunt ook het 
oude jaar zien voorbijglijden in de Donau op 
cruise, een echt Russisch nieuwjaar in Moskou 
en Soezdal bijwonen, tijdens de feestperiode 
Libanon ontdekken, in Rome oudjaar vieren, 
Napels zien – en er niet sterven - genietend van 
het fascinerende cultuurschoon ... 

Kiest u ervoor om toch thuis te blijven tijdens de 
eindejaarsperiode, dan kunt u 2019 schitterend 
inzetten in Thailand samen met WWF. Of 60 
jaar na de revolutie in de voetsporen van Fidel 
en Che in Cuba treden. Misschien is uw grote 
droom wel om het noorderlicht te zien: dat 
kan met ons in IJsland. En dat is nog niet alles. 

Beleef samen met uw reisgenoten, de reisleider 
en lokale mensen de meest boeiende, aange-
naamste en leukste momenten van uw vakantie 
en ervaar hoe deze momenten nog lang blijven 
nazinderen ... En zo hebt u meteen iets nieuws 
te vertellen deze zomer of tijdens het volgende 
familiefeest!

U leert 
ontdekken 

vanuit een ander 
perspectief.

Vormgeving: Maarten Deckers
Coverbeeld: © Thomas De Boever
www.davidsfonds.be/cultuurreizen



04 SAMEN ONT DEKKEN,  ONTMOETEN EN GENIETEN

DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN?

SAMEN ONTDEKKEN
 + Het ontdekken van uw bestemming(en) en 
de bezienswaardigheden staat tijdens een 
Davidsfonds Cultuurreis voorop. En dat 
op een diepgaande manier met een rijk 
cultureel programma

 + Dankzij de expert reisleider krijgt u meer 
inzicht in alles wat u bezoekt. De reisleider 
kent immers de geschiedenis én de actuele 
situatie van uw bestemming(en). Zo wordt 
elk bezoek in een bredere context geplaatst 
en krijgt u vat op het grote verhaal

 + Bovendien ontdekt u vaak bijzondere plaat-
sen die een gewone toerist mist of die niet 
publiek toegankelijk zijn. Voor heel wat 
reisleiders gaan er deuren open die voor 
anderen gesloten blijven

 + Door te reizen in groep kunt u met uw even 
geïnteresseerde medereizigers van ge-
dachten wisselen over wat u meemaakt. Dat 
maakt uw eigen ervaringen rijker en mis-
schien ontdekt u nog andere invalshoeken

 + Reizen met Davidsfonds Cultuurreizen is 
duurzaam reizen. Zo is uw reis niet alleen 
een feest voor u en uw medereizigers, maar 
ook voor de plaatselijke bevolking

SAMEN ONTMOETEN
 + Zelfs als u zonder reisgenoot vertrekt, be-

leeft u een Davidsfonds Cultuurreis nooit 
alleen. Uw 14 à 24 reisgenoten zijn net als 
u cultuurliefhebbers en doorgaans genera-
tiegenoten. Met hen deelt u een interesse 
in geschiedenis, kunst, wijn of muziek … 
Genoeg om samen over te praten en te 
discussiëren, een hele reis lang!

 + Uw medereiziger bij uitstek is uw reislei-
der. Die somt geen data op, maar schetst 
de context en geeft u een inzicht in het 
erfgoed dat u ontdekt. Of het nu gaat over 
een uitgebreide toelichting of korte sa-
menvatting. En dat tijdens een bezoek, aan 
tafel of in de bus

 + Een lokale gids, kok, ondernemer of wijn-
boer: tijdens een Davidsfonds Cultuurreis 
ontmoet u boeiende inwoners die u graag 
inzicht geven in hun leefwereld. Zo ontdekt 
u hoe de lokale bevolking denkt en leeft, 
en hoe hun cultuur verschilt van de onze

 + Dankzij een samenwerking met Vlamin-
gen in de Wereld ontmoet u tijdens uw 
reis misschien wel een Vlaming ter plekke, 
die graag vertelt over zijn ervaringen als 
inwijkeling

 + Tijdens sommige reizen geniet u van een 
exclusieve ontmoeting, zoals met een 
ambassadeur, parfumeur, muzikant of 
dirigent …

SAMEN GENIETEN 
 + Reizen met Davidsfonds Cultuurreizen is 

reizen met comfort. U verblijft in een com-
fortabel hotel met ontbijtbuffet en reist ter 
plaatse in een autocar met airconditioning 
(indien beschikbaar) 

 + Van de voorreisvergadering en uw visum 
over bezoeken en maaltijden ter plekke tot 
de laatste excursies en de terugreis: alles 
is piekfijn geregeld. Zo kunt u zorgeloos 
genieten

 + Toegangsgelden voor musea, tickets voor 
concerten, vervoer, maaltijden, lokale gid-
sen … (Bijna) alles is inbegrepen, zodat u 
niet telkens uw portefeuille moet boven-
halen. Zelfs niet voor fooien 

 + Niet alleen musea en bezienswaardighe-
den staan op het programma van een Da-
vidsfonds Cultuurreis. Ook de plaatselijke 
gastronomie staat op het menu. Verse vis 
uit Gambia, een goed glas Libanese wijn, 
andere lokale specialiteiten … Alle zintuigen 
worden verwend

 + U geniet tijdens sommige reizen van een 
bijzondere ervaring, zoals een knap con-
cert, een middagmaal op het dak van de 
Reichstag, een folkloristisch evenement ...
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PAG. BESTEMMING REISBEGELEIDER AFREISDATUM DAGEN
6 Jesi  .................................................. Jan Dewilde ...................................vr 21/09/2018 .............. 4
7 Wereldgodsdiensten in België ............ Prakash Goossens ........................ wo 14/11/2018 .............. 5
8 Gambia ............................................. Louis Eelen .................................. ma 26/11/2018 .............. 9
10 Luzern .............................................. Waldo Geuns ................................ do 22/11/2018 .............. 4
11 Wenen .............................................. Roger Van der Linden ..................... vr 14/12/2018 .............. 3
12 Krakau .............................................. Erik Gobin ................................... wo 19/12/2018 .............. 5
13 Israël & de Palestijnse gebieden ........ Bart Van Thielen........................... do 20/12/2018 .............. 9
14 Bever ................................................ Sigiswald Kuijken ........................... vr 21/12/2018 .............. 3
15 Berlijn & Potsdam ............................. Rik Tyrions .................................... za 22/12/2018 .............. 5
16 Leipzig .............................................. Beatrijs Van Hulle.......................... za 22/12/2018 .............. 5
17 Praag ................................................ Els Swinnen .................................. za 22/12/2018 .............. 5
18 Donaucruise ..................................... Mia Doornaert ................................vr 28/12/2018 .............. 6
19 Libanon ............................................ Karel Peeters .................................vr 28/12/2018 .............. 6
20 Rome ................................................ Gil Michaux .................................. za 29/12/2018 .............. 5
21 Moskou & Soezdal ............................ Wim Coudenys .............................. za 29/12/2018 .............. 5
22 Napels & Pompeii .............................. Luc Verhuyck ................................ zo 30/12/2018 .............. 5
23 Malta ................................................ Pieter Bergé ..................................zo 20/01/2019 .............. 5
24 Salzburg ........................................... Jan Dewilde ................................. wo 30/01/2019 .............. 5
25 Moderne kunst rond het Ruhrgebied ... Hans Martens ............................... vr 08/02/2019 .............. 3
26 Cuba................................................. Dirk Tieleman & Lut Baten ............ wo 30/01/2019 ..........    13
28 Thailand ........................................... Helga Van der Veken .................... do 07/02/2019 ............. 15
30 Japan ................................................ Marc Van Craen ............................. di 05/03/2019 ............. 15
32 Cruise Albanië ................................... John Everaert ................................do 14/03/2019 .............. 8
34 IJsland .............................................. Annie Cabuy ................................. zo 17/02/2019 .............. 6
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JAN DEWILDE: ‘In 2016 vonden we in het kasteel 
d’Ursel in Hingene 4 verloren gewaande werken van 
de Italiaanse operacomponist Gaspare Spontini. Een 
wereldvondst! Een van de opera’s wordt na meer dan 
2 eeuwen voor het eerst opgevoerd in Spontini’s 
geboorteplaats Jesi. Dat charmante stadje in de 
Marche, waar ook Pergolesi werd geboren, heeft 
veel te bieden aan cultuur, gastronomie en natuur. 
Maar eerst spreek ik graag met u af in het prachtige 
kasteel d’Ursel om het verhaal achter de gevonden 
partituren te vertellen.’ 

DAG 1: Brussel - Ancona - Jesi A
Ochtendvlucht naar Ancona met overstap in München 
en transfer naar het pittoreske Jesi. U wandelt er door 
de middeleeuwse straatjes, net zoals de Italiaanse 
componist Giovanni Battista Pergolesi enkele eeuwen 
geleden. Sinds 2001 wordt in deze streek elk jaar het 
Festival Pergolesi Spontini georganiseerd. ’s Avonds 
geniet u in Ancona van de opera Un Ballo in Maschera 
van Giuseppe Verdi.

DAG 2: Jesi - Maiolati Spontini - Jesi O-M
U bezoekt de Pinacoteca Civica in het centrum van 
Jesi, ondergebracht in het 18de-eeuwse Palazzo Pia-
netti. In dat indrukwekkende gebouw is er een grote 
verzameling schilderijen van Lorenzo Lotto te zien. 
Daarna bezoekt u de middeleeuwse kathedraal. In de 
namiddag rijdt u naar het nabijgelegen Maiolati Spon-
tini, de geboorteplaats van operacomponist Gaspare 
Spontini, voor een stadswandeling en orgelconcert. 
Terug in Jesi geniet u van Spontini’s opera Le Metamor-
fosi di Pasquale, een van de werken die reisleider Jan 
Dewilde terugvond in het kasteel d’Ursel in Hingene. 

DAG 3: Verdicchio dei Castelli di Jesi - Fabriano 
- Jesi O-M
De streek rond Jesi is gekend voor de heerlijke witte 
wijn Verdicchio dei Castelli di Jesi. In een plaatse-
lijke wijngaard krijgt u wat extra informatie over het 
productieproces, gevolgd door een proeverij. Na een 
uitgebreid middagmaal in een lokaal restaurant trekt 
u naar de stad Fabriano, die wereldwijd bekendstaat 
voor haar papierindustrie. ’s Avonds geniet u van 
een concert in het kader van het Festival Pergolesi 
Spontini.

DAG 4: Ancona - Brussel O-M
Na het ontbijt rijdt u naar Ancona, de hoofdstad van 
Le Marche, voor een verkenning. U wandelt door deze 
historische havenstad aan de Adriatische kust. Na het 
gezamenlijk middagmaal in een lokaal restaurant gaat 
u naar de luchthaven voor de terugvlucht via München.

In 2000 werd de Fondazione Pergolesi Spontini opgericht door 
de gemeentebesturen van Jesi en Maiolati Spontini. Het doel 
van de organisatie is de promotie van 2 van de belangrijkste 
componisten van de streek: Giovanni Battista Pergolesi en 
Gaspare Spontini. Zo wordt elk jaar een muziekfestival ge-
organiseerd dat via één thema de 2 componisten voorstelt. 
Tijdens deze reis geniet u van 2 voorstellingen in het kader 
van dat festival én van een opera van Verdi in Ancona. Op 
dit moment is het definitieve programma van het festival 
nog niet bekend, maar zodra dat het geval is, vindt u het 
definitieve programma van de reis op www.davidsfonds.be/
cultuurreizen. Kleine aanpassingen aan het bovenstaande 
reisprogramma zijn dan ook nog mogelijk. Maar als u er 
zeker bij wilt zijn, schrijft u zich best zo snel mogelijk in.  
 
Voor meer informatie over de teruggevonden manuscripten, 
kijk op https://klara.be/unieke-ontdekking-het-kasteel-dursel. 

Met Jan Dewilde naar

JESI

REISDATA
 →  vr 21 september 2018
 ←  ma 24 september 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.785 
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 130 
korting voor Davidsfonds leden: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor enkele voorstellin-

gen in Ancona en Jesi
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige 

toelichting door Jan Dewilde
++  Voorreisvergadering in het 

kasteel d’Ursel in Hingene
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het kwaliteitsvol hotel 
Federico II**** in Jesi

++  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants of het hotel

++  Vluchten Brussel-Ancona h/t 
met Lufthansa telkens via 
München, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

JAN DEWILDE  is musicoloog 
en werkte jarenlang voor diverse 
muziekprogramma’s bij de VRT. Nu 
is hij verbonden aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen en aan 
het Kunsthistorisch Instituut in die-
zelfde stad. Hij publiceert over allerlei 
domeinen van de muziek en doceert 
ook luistercursussen muziek voor 
Davidsfonds Academie.
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 Cursus: De opera’s van Mozart. 
Vernieuwing in het muzikale 
drama - Antwerpen en Leuven 
- dec. 2018  - Jan Caeyers / Gioac-
chino Rossini. De grootmeester 
van het belcanto - Ronse - wo 
21, 28 nov., 5 en 12 dec. - Johan 
Uytterschaut / Dagevenement 
Opera Les Pêcheurs de perles van 
Georges Bizet - Antwerpen - di. 
18 dec. - van 16.45 u. tot 22.45 u.
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PRAKASH GOOSSENS: ‘Wist u dat in België bijna alle 
mogelijke godsdiensten aanwezig zijn? Ik neem u 
mee naar de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen 
om te proeven van het christendom. In Antwerpen en 
Wilrijk komen we in aanraking met joden en jaïns. 
We reizen door naar Genk en ontdekken de migra-
tiegemeenschap geënt op de islam. In Sint-Truiden 
ontmoeten we de sikhgemeenschap, en in de Ar-
dennen ontdekken we 2 spirituele stromingen van 
India: het boeddhisme en de Hare Krishnabeweging.’

DAG 1: Mechelen M
Vandaag staat in het teken van het christendom. 
U maakt kennis met oosterse en orthodoxe chris-
tenen. Waar ziet u verschillen en overeenkomsten 
tussen hun invulling van het geloof en de waarden 
die u zelf heeft meegekregen? Ook een bezoek aan 
de St.-Romboutskathedraal en een gesprek met een 
vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke kerk 
staan op het programma.

DAG 2: Wilrijk - Antwerpen - Mechelen O-M
U rijdt naar Wilrijk voor een bezoek aan de imposante 
jaïntempel, de grootste buiten India. Met een rondlei-
ding en een lezing maakt u kennis met deze Indiase 
religie. Daarna gaat u naar Antwerpen voor een koosjere 
maaltijd in een authentiek jiddisch restaurant. Tijdens 
de maaltijd wordt u geïntroduceerd in de joodse manier 
van leven, de koosjere keuken en de joodse voedings-
wetten. Aansluitend wandelt u met een gids door de 
joodse wijk, zo genoemd omdat de bevolkingsgroep er 
zo duidelijk aanwezig is in het straatbeeld. 

DAG 3: Sint-Truiden - Genk - Mechelen O-M
U gaat naar Sint-Truiden, waar u uitgebreid kennis-

maakt met het sikhisme. Na de lezing door sikh Lili 
Van Heers (o.v.) maakt u een ceremonie mee, waarna 
u aanschuift voor een typische maaltijd. Na het mid-
dagmaal vertrekt u naar Genk voor een introductie 
tot de islam. Net als bij de meeste andere religies zijn 
er ook binnen de islam verschillende strekkingen, 
elk met een eigen visie op en een aparte invulling 
van het geloof.

DAG 4: Durbuy - Huy - Mechelen O-M-A
Vandaag verdiept u zich in het boeddhisme en het 
hindoeïsme. In het hart van de Ardennen, in het 
sprookjesachtige kasteel van Petite Somme, maakt 
u kennis met de Hare Krishna. U bezoekt er onder 
andere de tempelkamer en krijgt er uitleg over de 
geschiedenis van het kasteel en de bewoners. In Huy 
ontdekt u het Tibetaans boeddhisme. U komt meer 
te weten over Boeddha, zijn onderrichtingen, het 
boeddhisme van vandaag en u leert er het belang 
van meditatie. Terug in Mechelen geniet u van een 
gezamenlijk avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 5: Mechelen O
Na het ontbijt trekt u naar Kazerne Dossin voor een 
lezing van Christophe Busch over polarisering en 
angst in en door religie in de samenleving. Aanslui-
tend blikt u samen met reisleider Prakash terug op 
de voorbije dagen.

Met Prakash Goossens op

ONTMOETING MET 8 WERELD-
GODSDIENSTEN IN EIGEN LAND

REISDATA
 →  wo 14 november 2018
 ←  zo 18 november 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 975
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 295
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 24 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Prakash Goossens
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het comfortabele en centraal 
gelegen viersterrenhotel Novo-
tel Mechelen

++  4 lichte maar waar mogelijk au-
thentieke middagmalen, 1 avond-
maal in een lokaal restaurant

++  Vervoer in een comfortabele 
autocar op dag 2,3 en 4. De 
verplaatsingen in Mechelen 
gebeuren te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Er is geen gemeenschappelijk vervoer 
naar en van Mechelen voorzien op 
de aankomst- en vertrekdag. U kiest 
dus zelf of u met de trein of uw eigen 
auto komt, die u in een ondergrondse 
betaalparking in Mechelen kunt par-
keren. Novotel Mechelen is te voet en 
met het openbaar vervoer van het 
station van Mechelen te bereiken.

PRAKASH GOOSSENS  stu-
deerde onder meer aan de KU Leu-
ven, de Université Robert Schuman 
in Straatsburg en de UCL en was o.a. 
assistent aan de rechtenfaculteit van 
de KU Brussel. Momenteel is hij ver-
antwoordelijke Projectenbeheer in 
Azië voor de Congregatie Broeders van 
Liefde. In die functie is hij al vaak terug-
gekeerd naar zijn geboorteland India.
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 Cursussen: Wereldgodsdiensten 
- Turnhout - woe 26 sept., 17 en 24 
okt. - Prakash Goossens / Paulus 
en Constantijn. Het vroege chris-
tendom in het Westen - Hoogstra-
ten - do. 11, 18 en 25 okt. - Antoon 
Naert / Heiligen. Hun levens en 
hun attributen - Wetteren - wo. 19, 
26 sept. en 3 okt. - Ludo Jongen

  Boek: Hoe kijken joden, christe-
nen en moslims naar elkaar? Een 
delicate driehoeksverhouding, 
Jan Van Eycken
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LOUIS EELEN: ‘Tijdens deze fairtradereis neem 
ik u mee naar ‘The Smiling Coast of Africa’. 
Samen beleven we het authentieke Gambia 
met zijn goedlachse bevolking en slavernij-
verleden. We gaan met lokale inwoners naar 
het vissersdorpje Tanji, varen naar het Kunta 
Kinte-eiland, ontdekken street art en bezoe-
ken enkele humanitaire projecten van Belgen.’

DAG 1: Brussel - Banjul - Serrekunda A
Vlucht van Brussel naar Banjul via Dakar. VIP-
ontvangst op de luchthaven en transfer naar 
het hotel.

DAG 2: Banjul - Serrekunda O-M-A 
Vandaag verkent u een van de kleinste hoofd-
steden ter wereld: Banjul. In het Nationaal 
Museum maakt u kennis met de geschiedenis 
van het land. In kleine groepjes en onder bege-
leiding wandelt u over de Royal Albert Markt. 
De overdonderende geuren en kleuren maken 
het duidelijk: u bent in Afrika. U eindigt de 
dag met een bezoek aan het Bijilo Forest Park.

DAG 3: Juffureh - Kunta Kinte Island - 
Wassu - Janjanbureh O-M-A 
Ook in Gambia vindt u Unesco-werelderfgoed-
sites. U bezoekt er vandaag alvast 2. De ferry 
brengt u naar de noordelijke oever van de 
Gambiarivier. Per 4x4 rijdt u verder naar Juf-
fureh, waar u volledig ondergedompeld wordt 
in de zwartste pagina uit ’s lands geschiedenis: 
de slavernij. Het dorp Juffureh en het weder-
varen van zijn inwoner, Kunta Kinteh, kent 
u waarschijnlijk uit Alex Haley’s boek of de 
gelijknamige miniserie Roots. U vaart naar 
het eiland waar de slaven werden verzameld 
en vervolgens naar Amerika verscheept. Na dit 
beklijvende bezoek rijdt u verder naar Wassu 
voor een blik op de mysterieuze steencirkels.

DAG 4: Janjanbureh - Sanyang O-M-A 
In Janjanbureh - het voormalige Georgetown 
- wandelt u door het (Engelse) koloniale ver-
leden. U bezoekt er o.a. een slavenhuis. Na 
een bezoek aan enkele lokale dorpjes in de 
omgeving rijdt u naar Sanyang.

DAG 5: Sanyang en omgeving O-M-A 
De voorbije dagen kon u kennismaken met 
de belangrijkste bezienswaardigheden van 
het land. De komende dagen maakt u nader 
kennis met zijn goedlachse bevolking, Belgen 
die hun hart verloren hebben aan dit land, 
projecten van ngo Nema Foundation en andere 
door Belgen gedragen projecten. De komende 
dagen ‘beleeft’ u Gambia. Zo gaat u naar een 
kippenkwekerij in Kachune, een project van 
de vzw Kinderen van de Zon. Daarna gaat u 
op zoek naar street art op de gevels van de 
Gambiaanse huisjes en reist u verder naar het 
vissersdorpje Tanji. Na een bezoek aan het 
Tanji Museum wachten de terugkerende vis-
sersbootjes u op. In een mum van tijd verandert 
het strand in een mierennest. De kleurrijke 
vissersboten, de marktkramers die hun waar 
aan de man proberen te brengen, de geur van 
verse vis en het zoute zeewater stellen al uw 
zintuigen op scherp. Samen met enkele lokale 
dames gaat u op zoek naar verse vis voor het 
avondmaal. Als u dat wilt, mag u een handje 
helpen in de keuken.

DAG 6: Sanyang en omgeving O-M-A 
Deze dag brengt u door in het gezelschap van 
de lokale bevolking. U ziet de palmtapper aan 
het werk en proeft de palmwijn, recht uit de 
palmboom. Palmwijn - ook wel jungle juice 
genoemd - wordt gedronken vlak nadat het sap 
is afgetapt. Daarna rijdt u naar het ziekenhuis 
in Sukuta Nema, een lokaal project dat door 
Belgen wordt gesteund. U krijgt er een gast-
vrije ontvangst door een Gambiaanse familie. 

Daarna verplaatst het feest zich naar het strand 
van Brufut, waar u aan een kampvuur op de 
tonen van djembémuziek geniet van de zons-
ondergang en het avondmaal.

DAG 7: Bakau - Serrekunda O-M-A
U reist terug naar Serrekunda. Onderweg brengt 
u een bezoek aan de Kachikally Crocodile Pool. 
Al honderden jaren wordt die vijver gebruikt 
voor tradities die verbonden zijn met het geloof, 
maar tegenwoordig gaan de krokodillen met de 
meeste aandacht lopen. In de namiddag gaat 
u samen met uw reisleider op zoek naar de 
fruitverkopers voor een vers sapje. U geniet van 
een afscheidsmaal met aansluitend livemuziek.

DAG 8: Serrekunda - Banjul O-M
Dankzij een latere check-out kunt u genieten 
van een vrije dag. Als u dat wilt, neemt uw 
reisleider u mee naar de artisanale markt voor 
wat souvenirshopping. Na een snack is het 
tijd voor de transfer naar de luchthaven en 
de terugvlucht.

DAG 9: Brussel
Aankomst in Brussel in de vroege ochtend.

REIZEN IN AFRIK A
Een reis organiseren in Afrika is sowieso een bele-
venis. Door de zeer specifieke reisomstandigheden 
in de regio is het mogelijk dat het programma van 
deze reis zowel qua inhoud als qua volgorde lichtjes 
aangepast wordt. Dat kan gebeuren vóór de afreis, 
maar ook nog tijdens de reis.

Met Louis Eelen naar

GAMBIA

10 km

GAMBIA

Atlantische 
Oceaan
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Janjanbureh

Sanyang
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REISDATA
 →  ma 26 november 2018
 ←  di 4 december 2018

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer met verblijf in KoRoDa: 
€ 3.495
2-persoonskamer met verblijf in Jungle Beach 
Resort: € 3.555
toeslag 1-persoonskamer KoRoDa: € 350 
toeslag 1-persoonskamer Jungle Beach Re-
sort: € 440
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 12, max. 16 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken en excursies 
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door Louis Eelen en Lamin Dibba
++  Voorreisvergadering
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Overnachtingen in Lemon Creek Hotel, 

Bao Bolong Lodge Annex, KoRoDa of 
Jungle Beach Resort (of gelijkwaardig)

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

++  Vluchten Brussel-Banjul h/t met Brus-
sels Airlines (telkens via Dakar), de 
luchthaventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 4x4-
voertuigen met Engelstalige chauffeur/
lokale gids

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

LOUIS EELEN studeerde verpleegkunde en 
was actief als hoofdverpleegkundige en direc-
teur in een woonzorgcentrum. Maar zijn grote 
passie is reizen. Zo trok hij o.a. naar Turkije, 
Laos, Cambodja, Thailand, Rwanda, Guinee Co-
nakry en Gambia, waar hij zijn hart verloor. Hij is 
er ontwikkelingsmedewerker en mede oprichter 
en chairman van de Nema Foundation, die 
via gemeenschapstuinen, ondersteuning van 
ziekenhuizen, schoolprojecten en fairtradetoe-
risme de lokale bevolking ondersteunt.

Voor deze reis, die we zoveel mogelijk in het teken van 
fairtradetoerisme willen organiseren, vermijden we de grote 
all-inclusive resorts aan de kust. We kozen bewust voor ho-
tels waar de lokale bevolking beter van wordt. Dit natuurlijk 
zonder de hygiëne en het basiscomfort van de kamers uit 
het oog te verliezen.

Groepsaccommodatie vinden in het binnenland van Gambia 
is niet evident. Voor het verblijf in Sanyang voorzien we 2 
logeeradressen en dit enkel voor de overnachtingen. Zowel 
in KoRoDa als in Jungle Beach Resort bent u in het gezel-
schap van een van beide begeleiders. De maaltijden neemt 
de groep gezamenlijk in de KoRoDa Compound. Er wordt 
een transfer voorzien tussen beide verblijven.

KORODA COMPOUND OF JUNGLE BEACH RESORT?
In KoRoDa wordt u ontvangen door de Belgen Christianne 
en Uwe. Het verblijf bevindt zich op ongeveer 850 m van 
de kust. Alle kamers beschikken over een aparte douche, 
lavabo en toilet. Handdoeken en muskietennet zijn aanwezig 
en er is een zwembad.

Het Jungle Beach Resort ligt aan het strand. De kamers 
hebben directe toegang tot het strand en beschikken over 
een douche en toilet. Ook hier zijn handdoeken en een 
muskietennet aanwezig.
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WALDO GEUNS: ‘In de maand november ademt 
Luzern piano uit. We genieten van de festivalcon-
certen door pianisten zoals Grigory Sokolov. Tussen 
de concerten door bezoeken we de middeleeuwse 
kapelbrug, de stadsomwalling, de kunstmusea van 
Luzern en ook het Richard Wagner Museum, waar 
ik u trakteer op een lezing-recital aan de piano van 
Wagner. Afsluiten doen we met een brunchbuffet 
op het meer.’

DAG 1: Brussel - Zürich - Luzern M
Vlucht naar Zürich en transfer naar Luzern. Onderweg 
vertelt Waldo Geuns u meer over het concert van 
vanavond. Na het middagmaal in het hotel staat een 
eerste verkennende wandeling met stadsgids door 
Luzern op het programma. U komt daarbij uiter-
aard ook uit bij de wonderlijke Kapellbrücke over de 
Reuss met de achthoekige watertoren. Na het vrije 
avondmaal woont u in de moderne concertzaal van 
het Kultur- und Kongresszentrum Luzern een eerste 
recital van het gerenommeerde Pianofestival bij. 
Niemand minder dan de beroemde Russische pianist 
Grigory Sokolov zal er voor u spelen.

DAG 2: Luzern O-A
Waldo Geuns geeft een inleiding op de 2 recitals 
van vandaag. Op de middag wordt u in de prachtige 
vroegmoderne Lukaskirche verwacht voor het recital 
van de jonge Italiaanse pianist Federico Colli. Hij 
speelt enkele sonates van Domenico Scarlatti, een 
Chaconne van J.S. Bach in de bewerking van Ferruccio 
Busoni en de magistrale Schilderijententoonstel-
ling van Modest Moessorgski. Daarna bezoekt u de 
interessante Sammlung Rosengart. De verzameling 
van kunsthandelaar Angela Rosengart focust op het 
impressionisme en vroegmoderne werken van o.m. 

Picasso, Klee, Miró … Na het vroege avondmaal in 
het hotel volgt een orgelrecital van de Amerikaan 
Cameron Carpenter. Hij brengt de Goldberg Variaties 
van J.S. Bach en een eigen bewerking voor orgel van 
de 2de symfonie van Howard Hanson.

DAG 3: Luzern O-M
Uw reisleider neemt u mee naar het Richard Wagner 
Museum voor een rondleiding in het huis waar Wag-
ner van 1866 tot 1872 woonde en werkte. Met zicht op 
de Vierwaldstättersee legde hij hier de laatste hand 
aan enkele van zijn grootse opera’s. Waldo geeft er 
ook een concertinleiding en een exclusief recital op 
de historische Erardpiano die ook Wagner nog heeft 
bespeeld. Na een bezoek aan de schilderijencollectie 
van het Kunstmuseum hebt u wat vrije tijd tot het slot-
concert van het Pianofestival. Het Tonhalle Orchester 
Zürich staat onder leiding van Donald Runnicles 
en speelt het symfonisch gedicht Tijl Uilenspiegel 
van Richard Strauss en In the South (Alassio) van 
Edward Elgar. Samen met de Duitse pianist Andreas 
Haefliger brengen zij ook een pianoconcerto van W.A. 
Mozart en het pianoconcerto voor de linkerhand van 
Maurice Ravel.

DAG 4: Luzern - Zürich - Brussel O-M
U eindigt uw reis met een boottocht op het meer met 
een brunchbuffet aan boord. Daarna rijdt u terug naar 
Zürich voor de terugvlucht naar Brussel.

Met Waldo Geuns naar het

PIANOFESTIVAL IN LUZERN
REISDATA

 →  do 22 november 2018 
 ←  zo 25 november 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.555
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 190 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min.15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I en II voor 4 concer-

ten tijdens het Luzern Pianofesti-
val (totale waarde: € 325)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Boottocht met brunchbuffet
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Waldo Geuns
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt, 1 

middagmaal en 1 avondmaal in 
het kwaliteitsvolle en centraal 
gelegen hotel Radisson Blu**** 
in Luzern

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

++  Vluchten Brussel - Zürich h/t 
met Swiss, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfer Zürich - Luzern h/t in 
comfortabele autocar. In Luzern 
gebeuren alle verplaatsingen 
te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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. ©
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ROGER VAN DER LINDEN: ‘Om een duidelijk beeld 
te krijgen van de geschiedenis van Wenen delen 
we ons bezoek in 3 afzonderlijke luiken in. We 
beginnen met de oude binnenstad waar we nog 
Romeinse restanten van Vindobona aantreffen, 
de middeleeuwse gotische Stephansdom, Gra-
ben, Kaisergruft en het Hofburgcomplex, met de 
Alte Burg, Neue Burg, Spanische Hofreitschule, 
National bibliothek en de Albertina. Een tweede 
deel brengt ons naar de modernere Wiener Ring met 
onder andere het Burgtheater, Rathausviertel, het 
Kunsthistorisches en Naturhistorisches Museum, 
de Staatsoper, Hotel Sacher en het Secessionsge-
bäude. Het derde luik, het hoogtepunt van onze reis, 
is uiteraard een bezoek aan de vaste collectie van 
het Kunsthistorisches en de prestigieuze tijdelijke 
tentoonstelling van onze Bruegel.’

DAG 1: Brussel - Wenen A
Rechtstreekse vlucht naar Wenen. Na het vrije mid-
dagmaal neemt uw reisleider u mee op stadsrondrit 
langs de statige gebouwen van de legendarische 
Weense Ringstrasse. U hoort daarbij meer over o.a. de 
monumentale Hofburg, de Staatsoper, het Burgthea-
ter, het Rathaus en het parlement. U maakt ook een 
wandeling door de historische binnenstad, met de 
restanten van het Romeinse Vindobona, de gotische 
Stephansdom, Graben … Tot slot geniet u van een 
avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 2: Wenen O-A
Na het ontbijt start u de dag in de Kaiserliche Schatz-
kammer, waar regalia van het bourgondische en het 
keizerlijke rijk bewaard worden. Daarna neemt Roger 
u mee naar het immense Kunsthistorisches Museum, 
waar u de permanente collectie met o.a. werk van 

Rubens en Van Dyck bewondert. Na het vrije middag-
maal volgt het bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling 
Bruegel. Naar aanleiding van de 450ste sterfdag van 
Pieter Bruegel de Oude organiseert het museum de 
allereerste en grootste overzichtstentoonstelling met 
werk van de 16de-eeuwse Vlaamse schilder. Van de 
40-tal werken van Bruegel die bewaard bleven, bezit 
het Kunsthistorisches Museum er 12. Die worden nu 
aangevuld met bruiklenen van over de hele wereld, 
die vaak voor het eerst een reis maken. U geniet van 
het avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 3: Wenen - Brussel O
Na het ontbijt bezoekt u de minder bekende maar erg 
interessante kunstcollectie (Rubens, Bosch …) van 
de Weense Akademie der bildenden Künste. Voor de 
terugvlucht naar Brussel heeft u wat vrije tijd.

Met Roger Van der Linden naar

WENENREISDATA
 →  vr 14 december 2018
 ←  zo 16 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 995 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 195
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en het 
Rubenianum

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisleiding en deskundige toelich-

ting door Roger Van der Linden
++  Voorreislezing in het Rubenianum
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen waar verplicht
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen K+K Hotel 
Maria Theresia****

++  2 avondmalen in lokale restau-
rants 

++  Vluchten Brussel-Wenen h/t met 
Austrian Airlines, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfer van de luchthaven naar 
het hotel en terug en 1 stads-
rondrit in comfortabele autocar. 
Daarbuiten gebeuren alle ver-
plaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

ROGER VAN DER LINDEN is 
afgestudeerd als doctor in de weten-
schappen en heeft een carrière als 
directeur in de petrochemie achter de 
rug. Al 25 jaar is hij een gepassioneerd 
en gediplomeerd stadsgids in Antwer-
pen en sinds een 15-tal jaar actief als 
internationale gids voor cultuurreizen. 
Madrid, Sint-Petersburg, Rome, Parijs, 
Londen, New York, Berlijn, Boedapest, 
Lissabon en Wenen zijn enkele van zijn 
bestemmingen. Als vrijwilliger werkt 
hij al 4 jaar in het Rubenianum, het 
onderzoeksinstituut voor de Vlaamse 
kunst van de 16de en 17de eeuw.
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 Cursus: De opera’s van Mozart. 
Vernieuwing in het muzikale 
drama - Antwerpen en Leuven 
- dec. 2018  - Jan Caeyers



ERIK GOBIN: ‘Tijdens deze 5-daagse citytrip leer ik 
u Krakau kennen op een diepgaande manier. Het 
rijke culturele programma toont u de geschiede-
nis van de stad in het bijzonder en het land in het 
algemeen. En uiteraard hebben we aandacht voor 
het stuk duistere geschiedenis in en rond Krakau, 
met een verkenning van de wijk Kazimierz en een 
bezoek aan Auschwitz. Het pianorecital in het Bo-
nerowskipaleis is de ideale afsluiter.’

DAG 1: Brussel - Krakau M-A
Rechtstreekse vlucht naar Krakau. U maakt kennis 
met Krakau en de Koninklijke Weg: u wandelt langs 
de middeleeuwse vestingen en de St.-Florianpoort uit 
de 14de eeuw. U bezoekt de Grote Markt, het belfort 
en de gotische O.L.V.-basiliek die beroemd is voor 
het 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. In dat multimediale museum met honderden 
objecten komen de middeleeuwen opnieuw tot leven.

DAG 2: Krakau O-M
U verkent de wijk Kazimierz, waar delen van de film 
Schindler’s List van Steven Spielberg werden opgeno-
men. U bezoekt er de Remuhsynagoge, die nog altijd 
dienstdoet als joods gebedshuis. Een wandeling door 
het stadscentrum brengt u via de franciscanenkerk 
naar het Collegium Maius, dat de collectie van de 
Jagiellonische Universiteit herbergt. In de namiddag 
gaat u naar de Wawelheuvel met het kasteel en de 
kathedraal, de laatste rustplaats van de meeste Poolse 
monarchen. De Sigismundkapel wordt beschouwd 

als het mooiste renaissancebouwwerk ten noorden 
van de Alpen.

DAG 3: Auschwitz - Krakau O-M
Ten zuidwesten van Krakau aan de grens met Silezië 
ligt Oświęcim, het Duitse Auschwitz. Een lokale gids 
leidt u rond in het museum, dat is ondergebracht in 
de vroegere barakken van Auschwitz I. In Auschwitz 
II-Birkenau wordt u geconfronteerd met het platform 
waar de treinen aankwamen en met ruïnes van gas-
kamers 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 3 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 renais-
sancezaal van een kort pianorecital met werken van 
Frédéric Chopin.

DAG 5: Krakau - Brussel O
Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel. 

Met Erik Gobin naar

KRAKAU 

REISDATA
 →  wo 19 december 2018
 ←  zo 23 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.090  
toeslag 1-persoonskamer: € 170
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket voor een recital met 

werken van Frédéric Chopin
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige 

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

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt, 

een middagmaal en een 
avondmaal in het centraal 
gelegen hotel Novotel Krakow 
Centrum**** 

++  2 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel-Krakau h/t 
met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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 ook specifiek naar Krakau 
en Auschwitz-Birkenau.
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 Cursussen: 100 jaar na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog. De 
Vrede van Versailles - Brussel - 
ma. 5, 12, 19 en 26 nov. - Georgi 
Verbeeck / Dagevenement Mu-
sical 40-45 - Puurs - zat. 24 nov. 
- Authentieke getuigen



BART VAN THIELEN: ‘Tijdens deze reis bezoeken we 
het oude Jeruzalem, overnachten we in een voor-
malige kibboets, bezichtigen we de archeologische 
sites van Jericho, Zippori, Akko, Caesarea … Daar-
naast treedt u in de voetsporen van Jezus Christus 
in Bethlehem, Nazareth en op de Olijfberg. U vierde 
kerstavond nog nooit zo dicht bij de bron.’

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

DAG 2: Caesarea - Haifa - Akko - Zippori - Ginosar 
O-M-A 
U bezoekt de archeologische opgravingen van Cae-
sarea en reist verder naar Haïfa, waar u op de Carmel-
berg geniet van een prachtig uitzicht. Daarna gaat u 
naar de oude havenstad Akko voor de ondergrondse 
kruisvaardersstad en de El Jazzarmoskee. In Zippori 
wandelt u op de resten van het Romeinse Sepphoris. 

DAG 3: Kafarnaüm - Tabgha - Ginosar O-M-A 
U bezoekt Banias, een van de bronnen van de Jordaan. 
Via de Golanhoogte rijdt u naar het Meer van Galilea. 
Daarna rijdt u naar de Kerk van de Zaligsprekingen 
op de gelijknamige berg. In Kafarnaüm gaat u naar 
de oude synagoge en het huis van Petrus. In Tabgha 
ziet u de kerk met een unieke vloermozaïek. 

DAG 4: Nazareth - Jericho - Jeruzalem O-M-A 
U rijdt naar Nazareth voor de Basiliek van de Geboor-
teaankondiging en de Kerk van de Heilige Jozef. Via 
Mount Tabor en de Jordaanvallei gaat u naar Jericho, 
waar u een bezoek brengt aan de opgravingen. Daarna 
reist u verder naar Jeruzalem.

DAG 5: Jeruzalem O-M-A 
U bezoekt de Zionsberg, het graf van koning David 
en de kamer van het Laatste Avondmaal. Na het Yad 
Vashem Holocaust Memorial gaat u naar het Israël 
Museum. ’s Avonds geniet u van een kerstmaal.

DAG 6: Jeruzalem - Ein Karem - Jeruzalem O-M-A 
In de Oude Stad ziet u de Tempelberg en wandelt u 
een stuk van de Via Dolorosa met een bezoek aan 
de St.-Annakerk en de kerk van het Heilig Graf. Na 
een korte stop aan de Klaagmuur gaat u naar Ein 
Karem. In het Hadassah Hospitaal ziet u de glas-
in-loodramen van Marc Chagall. U bezoekt ook de 
Johannes de Doperkerk.

DAG 7: Jeruzalem - Bethlehem - Jeruzalem O-M-A
U bezoekt de Olijfberg, de Tuin van Gethsemane en 
het graf van Maria. Daarna stopt u kort bij de Knesset 
en de Menorah. In Bethlehem neemt u een kijkje in 
de Basiliek van de Geboorte. Tot slot bezoekt u het 
Palestijnse Wi’am Center.

DAG 8: Qumran - Massada - Dode Zee - Jeruzalem 
O-M-A
Na het ontbijt vertrekt u naar de Dode Zee. Onderweg 
bezoekt u het klooster in Wadi Qelt. Daarna gaat u 
naar Qumran, waar de Dode Zeerollen werden ge-
vonden, en het fort van Massada. Door de woestijn 
van Judea rijdt u terug naar Jeruzalem.

DAG 9: Jaffa - Tel Aviv - Brussel O-M
U wandelt in het gezellige havenstadje Jaffa, waar u 
van een licht middagmaal geniet. Transfer naar de 
luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht.

Met Bart Van Thielen naar

ISRAËL & DE  
PALESTIJNSE GEBIEDEN

REISDATA
 →  do 20 december 2018
 ←  vr 28 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.925 
toeslag 1-persoonskamer: € 590 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Bart Van Thielen
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast 

in Israël en de Palestijnse 
gebieden

++  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 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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 geschiedenis van 
pelgrimstochten en de kruisvaarten, 
waarvan Jeruzalem een middelpunt 
was. Hij is een ervaren en gewaar-
deerd reisleider en bezocht Israël al 
vaak.
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 Cursussen: Paulus en Constan-
tijn. Het vroege christendom in 
het Westen - Hoogstraten - do. 
11, 18 en 25 okt. - Antoon Naert 
/ Dagevenement Musical 40-45 - 
Puurs - zat. 24 nov. - Authentieke 
getuigen



SIGISWALD KUIJKEN: ‘Tijdens deze driedaagse 
in de bijzondere B&B Rosario staan de laatste 2 
cantates van Bachs Weihnachtsoratorium centraal. 
In de voormiddag luisteren we samen en ik licht ze 
uitgebreid toe. In de namiddag gaan we naar een 
museum en geeft mijn dochter Marie een inleiding 
op de historische mise-en-scène van 18de-eeuwse 
opera. ’s Avonds geef ik samen met mijn vrouw 
Marleen een concert in de kapel.’ 

DAG 1: Bever M-A
Na uw aankomst in B&B Rosario (liefst vóór 9.00 
uur) leert u de andere reizigers kennen en krijgt u 
een lezing door Sigiswald Kuijken over de vijfde can-
tate van Bachs onovertroffen Weihnachtsoratorium. 
Daarna geniet u van een middagmaal aan de lange 
kloostertafel en brengt u een begeleid bezoek aan o.m. 
de tentoonstelling Moderne kunst uit het Interbellum 
in het FeliXart Museum in Drogenbos. De tentoon-
stelling biedt een blik op de bruisende kunstwereld 
uit de jaren 20-50 van vorige eeuw met uitzonderlijk 
werk uit de collecties van het Antwerpse KSMKA. Na 
het avondmaal sluit u de dag af met een exclusief 
solorecital door Sigiswald. 

DAG 2: Bever O-M-A
Na het ontbijt hebt u opnieuw een lezing te goed, 
deze keer over de zesde en laatste cantate van het 
Weihnachtsoratorium van Bach. In de namiddag 
geeft Marie, de dochter van Sigiswald, een uiteen-
zetting over de voorbereiding en de realisatie van 
een historische regie van een klassieke 18de-eeuwse 
opera. Daarbij combineert ze inzichten uit de barokke 
voordracht en gestiek, visuele aspecten van decor en 
toneel, en nog veel meer. Terug in Bever geniet u na 

het avondmaal van een tweede recital door Sigiswald, 
nu ook samen met zijn echtgenote Marleen.

DAG 3: Bever O
Na het 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. U bent tijdens 
deze driedaagse samen met de andere Davidsfonds Cultuur-
reizigers de enige op het domein. 

U geniet van alle maaltijden 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 driegangenmaaltijd. 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 wandelafstand van het 
hoofdgebouw. De meeste kamers hebben een eigen badkamer. 

4 kamers in het hoofdgebouw hebben een wastafel en een 
douche op de kamer, maar een gemeenschappelijke wc op 
de gang. Een kamer met een eigen badkamer is dus niet 
voor alle gasten mogelijk.

Met Sigiswald Kuijken naar

BEVER 

REISDATA
 →  vr 21 december 2018
 ←  zo 23 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 670 
toeslag 1-persoonskamer: € 75
korting voor Davidsfonds leden: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

EXTRA OVERNACHTING 
OP 20 DECEMBER
Als u dat wilt, kunt u al vanaf 20 decem-
ber om 17.00 uur in B&B Rosario verblij-
ven. De extra overnachting, inclusief 
avondmaal op 20 december en ontbijt 
op 21 december, kunt u bijboeken aan 
€ 90 per persoon in een 2-persoons-
kamer en € 120 per persoon in een 
1-persoonskamer. Gelieve dat bij uw 
reservatie bij Omnia Travel expliciet te 
vermelden.

INBEGREPEN
++  2 exclusieve recitals met 

uitgebreide inleidingen door 
Sigiswald Kuijken

++  Uiteenzetting door Marie Kuijken
++  Bezoek met museumgids 

aan o.m. de tentoonstelling 
Moderne kunst uit het Interbel-
lum in het FeliXart Museum in 
Drogenbos

++  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 

++  Vervoer in comfortabele autocar 
tijdens de excursie naar Drogen-
bos 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Er is geen gemeenschappelijk ver-
voer naar en van Bever voorzien. U 
kiest dus zelf of u met de trein of uw 
eigen auto komt, die u op het kerk-
plein van Bever vlakbij de B&B kunt 
parkeren. Als u met de trein komt, 
kunt u de bus nemen of worden op-
gehaald. Gelieve dat bij uw reservatie 
expliciet te vermelden, samen met 
het uur van aankomst in het station 
van Geraardsbergen of Edingen.

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 Conservatorium 
Brussel en is een veelgevraagd gast-
docent in het buitenland.
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RIK TYRIONS: ‘Ik neem u graag mee langs Unter den 
Linden, de Brandenburgse Poort en de Rijksdag, en 
langs de laatste resten van de beruchte Berlijnse 
Muur. En we doen dat op het rustigste moment 
van het jaar, als de vroege duisternis plaatsmaakt 
voor de sfeervolle kerstverlichting. We bezoeken 
uiteraard een paar van de legendarische Berlijnse 
musea. En op tijd en stond duiken we een gezellig 
restaurant in.’

DAG 1: Brussel - Berlijn A
Vlucht naar Berlijn. Na het vrije middagmaal vertrekt 
u op een uitgebreide stadsrondrit. U rijdt o.m. langs 
de Reichstag, restanten van de Muur, het nieuwe 
Hauptbahnhof, 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
U trekt tijdens een fikse wandeling met Rik Tyrions 
door het historisch centrum van Unter den Linden 
tot de legendarische Alexanderplatz. Berlijn telt meer 
dan 50 grote musea die allemaal topcollecties pre-
senteren. Het Museuminsel is absoluut de moeite 
waard. U bezoekt o.a. het Neues Museum, waar u de 
collectie Egyptische oudheden met o.m. het prachtig 
gesculpteerde hoofd van Nefertiti bewondert. 

DAG 3: Berlijn - Brussel O-A
Rik maakt met u een uitgebreide wandeling langs de 
restanten van de muur aan de Gedenkstätte Berliner 
Mauer en rond de Brandenburger Tor en het Holocaust 
Mahnmal. Daarna geniet u van een vrije namiddag 

om wat te winkelen of om Berlijn verder te bezoeken. 
Misschien snuift u ook graag de sfeer op tijdens een 
van de typische kerstmarkten. ’s Avonds geniet u van 
een feestelijk kerstavondbuffet in het hotel. 

DAG 4: Berlijn O-M-A
Na een wat langere nachtrust volgt het middagmaal 
op het dak van de Reichstag met panorama over 
de Duitse hoofdstad en interessante weetjes over 
dit iconische gebouw. Daarna bezoekt u 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 
wandeling door het park. Ook het stadscentrum van 
Potsdam, met de Russische kolonie Alexandrowka, de 
Hollandse wijk en het recent heropgebouwde Stadt-
schloss komen aan bod. Terugvlucht naar Brussel.

Met Rik Tyrions naar

BERLIJN & POTSDAM
REISDATA

 →  za 22 december 2018 
 ←  wo 26 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.390  
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 30  
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisleiding en deskundige 

toelichting door Rik Tyrions
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt en 

3 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 en CO2-compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

RIK TYRIONS werkte meer dan 
25 jaar als radiojournalist bij de VRT. 
Hij maakte tientallen reportages over 
het politieke, economische en sociale 
leven in Duitsland. Daarbij ging veel 
aandacht naar de hereniging van de 
DDR en de Bondsrepubliek. De voor-
bije jaren heeft hij vooral de herop-
bloei van Berlijn als centrale stad in 
Europa van dichtbij meegemaakt. Hij 
begeleidde al meerdere Davidsfonds 
Cultuurreizen naar deze stad. ©
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 Cursussen: De stembusgang van 
Duitsland. Analyse van de actuali-
teit - Tielt - di 9, 16 en 23 okt. - Rik 
Tyrions / 100 jaar na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog. De 
Vrede van Versailles - Brussel - 
ma. 5, 12, 19 en 26 nov. - Georgi 
Verbeeck / Dagevenement Mu-
sical 40-45 - Puurs - zat. 24 nov. 
- Authentieke getuigen



E INDEJAARSREIZEN

BEATRIJS VAN HULLE: ‘Een kerstreis naar de brui-
sende, steeds vernieuwende en moderne stad Leip-
zig is ook flaneren langs een van de grootste en 
mooiste kerstmarkten van Duitsland. Toch klopt 
ook uw hart ongetwijfeld wat sneller wanneer we 
muziek beluisteren in de werkruimtes van Bach en 
bij de ontvangst in het woonhuis van Mendelssohn. 
Muziek van de in deze muziekstad geboren Richard 
Wagner weerklinkt dan weer in het unieke Neues 
Gewandhaus.’

DAG 1: Brussel - Berlijn - Leipzig A
Vlucht naar Berlijn en transfer naar Leipzig. Beatrijs 
Van Hulle geeft u een inleiding op het concert van 
de avond. Na het avondmaal in het hotel woont u in 
het legendarische Gewandhaus een concert bij van 
het al even beroemde Gewandhausorchester. Onder 
leiding van dirigent Andris Nelsons brengen zij het 
Vorspiel en de Karfreitagszauber uit Wagners Parsifal, 
net als de 9de symfonie van Bruckner.

DAG 2: Leipzig O-M
U wandelt met een stadsgids door Messestad Leipzig 
in de voetsporen van Bach die hier van 1723 tot aan 
zijn dood in 1750 als cantor verbonden was aan de 
Thomaskirche. Die kerk, het boeiende Bachmuseum 
en het Altes Rathaus zijn dan ook onmisbare haltes. 
In de vooravond woont u het kerstconcert van de 
Gewandhauschöre in het Gewandhaus bij. Daarna 
geniet u van een vrije avond.

DAG 3: Leipzig O-A
Ook Mendelssohn, een grote fan van Bach, woonde 
en werkte in Leipzig. U bezoekt zijn voormalige woon-
huis. Daarna maakt u een wandeling met een stads-
gids en bezoekt o.m. de Nicolaikirche en de recent 

heropgebouwde universiteitskerk, de Paulinerkirche. 
De namiddag is vrij om nog even de kerstsfeer op te 
snuiven tot de kerstvespers in de Nicolaikirche en 
het kerstavonddiner in het hotel.

DAG 4: Leipzig O-A
Na een inleiding op de balletvoorstelling van van-
avond, gaat u naar het Grassi Museum met een in-
drukwekkende collectie muziekinstrumenten. In de 
namiddag staat een bezoek aan de fijne kunstcollectie 
van het Museum der bildenden Künste op het pro-
gramma. In de vooravond neemt u plaats in de opera 
van Leipzig voor het sprookjesballet De Notenkraker 
op muziek van Tsjaikovsky. Ten slotte geniet u van 
het avondmaal.

DAG 5: Leipzig - Berlijn - Brussel O
Na het laatste ontbijt volgt nog een stadsrondrit met 
stadsgids door Leipzig, Plagwitz en Gohlis en wat 
vrije tijd. Daarna rijdt u terug naar Berlijn voor de 
terugvlucht naar Brussel.

Met Beatrijs Van Hulle naar

LEIPZIG

REISDATA
 →  za 22 december 2018 
 ←  wo 26 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.495
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 195 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min.15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor 2 concerten 

en in cat. II voor 1 ballet (totale 
waarde: € 195)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Reisleiding en deskundige toe-
lichting door Beatrijs Van Hulle

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt, 1 

avondmaal en het kerstavond-
diner in het luxueuze hotel 
Marriott***** in Leipzig

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Berlijn 
h/t met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfer Berlijn - Leipzig h/t en 
stadsrondrit in Leipzig op de 
laatste dag in comfortabele 
autocar. Daarbuiten gebeuren 
de verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

BEATRIJS VAN HULLE is musi-
cologe en gaf o.m. muziek- en kunst-
geschiedenis aan LUCA School of Arts 
- campus Lemmens, esthetica aan het 
Guldensporencollege in Kortrijk, mu-
ziekgeschiedenis aan Conservatorium 
Kortrijk en luistercursussen muziek 
voor Davidsfonds Academie. Ze be-
geleidde al meer dan 20 muziekreizen.
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 Cursussen: Johann Sebastian 
Bach. De geniale uitzondering 
- Maaseik - vr 19 en 26 okt., 9 
en 16 nov. - Beatrijs Van Hulle / 
Barok voor beginners - Antwer-
pen - woe. 3, 17, 24 en 31 okt., 7, 
14, 21 nov., 5 en 12 dec. - diverse 
docenten / Reformatie en con-
trareformatie. Bron van nieuw 
muzikaal leven - Sint-Truiden - 
do. 4, 11 18 en 25 okt. - August 
De Groote / De stembusgang 
van Duitsland. Analyse van de 
actualiteit - Tielt - di 9, 16 en 23 
okt. - Rik Tyrions / Dagevenement 
Musical 40-45 - Puurs - zat. 24 
nov. - Authentieke getuigen 



17E INDEJAARSREIZEN

ELS SWINNEN: ‘Dit jaar beleeft u Kerstmis in het 
prachtige decor van “mijn” Praag. U bewondert tij-
dens bezoeken de Strahov Bibliotheek, de Smetana 
hal, het Mucha Museum … Bovendien beluistert u 
exclusieve privéconcerten en geniet u van Mozarts 
Die Zauberflöte en dit in Mozarts authentieke ope-
rahuis het Estates Theater. Daarenboven verwen ik 
u met een exclusief recital op een uitzonderlijke 
locatie.’

DAG 1: Brussel - Praag M-A
Rechtstreekse vlucht naar Praag. Na het middagmaal 
in het hotel krijgt u een exclusief pianorecital van Els 
Swinnen. Tijdens een korte verkennende wandeling 
komt u o.m. langs het recent gerestaureerde Tsjechisch 
Muziekmuseum. ’s Avonds speelt het Tsjechische 
volksmuziekensemble Mala Ceska Muzika voor u 
een exclusief kerstconcert.

DAG 2: Praag O-M
U bezoekt uitgebreid de Praagse burcht met de 
St.-Jorisbasiliek, de gotische ridderzaal en de St.-
Vituskathedraal. Daarna bezoekt u met een gids het 
Strahovklooster en de wereldvermaarde bibliotheek. 
U geniet van een middagmaal op het domein van 
het klooster. Na een inleiding door Els woont u een 
muziekvoorstelling bij in een van de vele theaters 
van de stad.

DAG 3: Praag O-M-A
In de voetsporen van Mozart bezoekt u het Estates 
Theater. Dan volgt het Representatiehuis, een juweel 
van Praagse jugendstil. Daar ziet u de Smetanahal, 
de grootste concertzaal van de stad. Na het lichte 
middagmaal bezoekt u het Mucha Museum, gewijd 
aan de art-nouveaucreaties van de Tsjechische kun-

stenaar. ’s Avonds geniet u van een kerstmaal in een 
uitstekend restaurant.

DAG 4: Praag O-A
Als u dat wilt, kunt u de kerstviering met koor en 
orkest in de St.-Jacobskerk bijwonen. Daarna neemt 
Els u mee op kerstwandeling langs de oude Konings-
route tot aan de Moldau, de legendarische Karlsbrug 
en verder naar Mala Strana. U bezoekt de Mariakerk 
met het kindje Jezus van Praag. ’s Avonds trekt u 
naar het Estates Theater voor Mozarts onvolprezen 
meesterwerk Die Zauberflöte. Tijdens het avondmaal 
kunt u napraten met uw reisgenoten.

DAG 5: Praag - Brussel O-M
Vandaag gaat u naar Josefov, het joodse stadsgedeelte. 
U bezoekt o.m. de oudste synagoge van Europa die 
nog altijd in gebruik is. Als afscheid geniet u voor de 
terugvlucht naar Brussel van een heerlijk middagmaal.

Met Els Swinnen naar

PRAAG

REISDATA
 →  za 22 december 2018 
 ←  wo 26 december 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.595
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 210 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor 2 muziek-

voorstellingen
++  Exclusief pianorecital door Els 

Swinnen en kerstconcert van 
het volksmuziekensemble Mala 
Ceska Muzika

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Reisleiding 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 avondmalen 
(waarvan het kerstavondmaal incl. 
dranken) in lokale restaurants 

++  Vluchten Brussel-Praag h/t met 
Brussels Airlines, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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 School of Arts - campus 
Lemmens en concerteert in binnen- en 
buitenland.
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 Cursussen: De opera’s van Mo-
zart. Vernieuwing in het muzikale 
drama - Antwerpen en Leuven - 
dec. 2018  - Jan Caeyers / Gioac-
chino Rossini. De grootmeester 
van het belcanto - Ronse - wo 21, 
28 nov., 5 en 12 dec. - Johan Uytter-
schaut / 100 jaar na het einde van 
de Eerste Wereldoorlog. De Vrede 
van Versailles - Brussel - ma. 5, 12, 
19 en 26 nov. - Georgi Verbeeck



E INDEJAARSREIZEN

MIA DOORNAERT: ‘Ik neem u graag mee op deze 
cruise op de Donau, nadat we eerst de fraaie stad 
Wenen hebben bezocht. In Boedapest bezoeken we 
de beide zo verschillende stadsdelen en vieren we 
oudjaar met een feestelijk diner aan boord van ons 
schip. In Bratislava snuiven we de barokke sfeer op 
voordat we terugvaren naar Wenen, waar we nog 
het prachtige Kunsthistorisches Museum bezoeken. 
Onderweg geef ik enkele lezingen aan boord.’

DAG 1: Brussel - Wenen M-A
Rechtstreekse vlucht naar Wenen. Tijdens een rondrit 
verkent u de stad langs de statige monumenten van de 
Weense Ring: de Staatsopera, het stadhuis, het parle-
ment, de Hofburg … U rijdt verder door het moderne 
Wenen met o.m. het kleurrijke Hundertwasserhaus. 
Eens aan boord geniet u van een welkomstcocktail 
en avondmaal.

DAG 2: Wenen O-M-A
In Schönbrunn, het Versailles van de Habsburgers, 
wandelt u tussen de immense paleizen en tuinen. In 
de namiddag maakt u een wandeling in Wenen en 
bewondert u de doeken van Gustav Klimt en Egon 
Schiele in het Leopoldmuseum.

DAG 3: Wenen - Boedapest O-M-A
Vandaag vaart u van de Oostenrijkse naar de Hon-
gaarse hoofdstad. Ondertussen geeft Mia Doornaert 
een lezing aan boord.

DAG 4: Boedapest O-M-A
U verkent Boeda en Pest, de beide stadsdelen die door 
de Donau worden gescheiden. In Boeda, het oudste 
gedeelte, geniet u van een panorama vanaf de Gellert-
heuvel, de Mátyáskerk en het vissersbastion. Pest biedt 

een mix van architecturale stijlen, de opera, het beurs-
gebouw en het majestueuze parlement. ’s Avonds geniet 
u aan boord van een feestelijk oudejaarsavonddiner.

DAG 5: Bratislava O-M-A
In de voormiddag vaart u naar de Slovaakse hoofd-
stad Bratislava. Ondertussen geeft Mia een lezing 
aan boord. In de namiddag bezoekt u het charmante 
centrum, de gotische en barokke gebouwen en de 
burcht van Bratislava met uitzicht over de stad. Tot 
slot geniet u aan boord van een gala-avond.

DAG 6: Wenen - Brussel O-M
In het Kunsthistorisches Museum ontdekt u de we-
reldberoemde schilderijencollectie. Denk aan Rubens, 
Bruegel, Titiaan en vele andere grote kunstenaars. 
Na het middagmaal gaat u naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Brussel.

WATERSTAND DONAU
Door een te lage of te hoge waterstand moet het programma 
soms gewijzigd worden. Hotelovernachtingen of transfers en 
bezoeken in een comfortabele autocar zijn dan mogelijk. 
Uiteraard doen wij ons uiterste best om het oorspronkelijke 
programma in zo’n geval zoveel mogelijk te respecteren 
en alternatieven voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Met Mia Doornaert op

DONAUCRUISE

REISDATA
 →  vr 28 december 2018 
 ←  wo 2 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. kajuit hoofddek: € 2.175 
2-p. kajuit middendek: € 2.330
2-p. kajuit bovendek: € 2.425
toeslag 1-persoonskajuit: € 595
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Mia Doornaert
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, 

chauffeurs en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype 

in volpension vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 6 (incl. 
welkomstcocktail, oudejaars-
avonddiner en gala-avond), 
sommige middagmalen in een 
lokaal restaurant

++  Dranken aan boord tijdens de 
maaltijden en niet-alcoholische 
dranken aan de bar

++  Vluchten Brussel-Wenen 
(h/t) met Austrian Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

MIA DOORNAERT studeerde 
klassieke en oosterse talen en politie-
ke wetenschappen aan de KU Leuven. 
Ze werkte 38 jaar op de buitenlandre-
dactie van De Standaard en reisde in 
die functie de wereld rond. Nu schrijft 
ze als onafhankelijk buitenlandexpert 
een column voor diezelfde krant en 
neemt deel aan het openbaar debat 
over internationale verhoudingen.
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 Cursussen: Barok voor begin-
ners - Antwerpen - woe. 3, 17, 24 
en 31 okt., 7, 14, 21 nov., 5 en 12 
dec. - diverse docenten / 100 
jaar na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. De Vrede van Ver-
sailles - Brussel - ma. 5, 12, 19 en 
26 nov. - Georgi Verbeeck



19E INDEJAARSREIZEN

KAREL PEETERS: ‘Beiroet werd ooit het Parijs van 
het Midden-Oosten genoemd. Nu is de stad als 
een feniks uit haar as herrezen en zijn glamour en 
glitter nooit ver weg. Grote modehuizen en luxu-
euze winkels liggen langs statige boulevards, die 
traditie en modernisme naadloos in elkaar laten 
overgaan. In de restaurants staan vis en groenten 
uit de Bekaavallei op de kaart, met topwijnen uit 
het land van Kanaän. Een ‘nieuw-jaar’ lacht ons toe.’

DAG 1: Brussel - Istanboel - Beiroet
Avondvlucht via Istanboel naar Beiroet, waar u rond 
middernacht aankomt.

DAG 2: Beiroet O-M-A
Vandaag maakt u kennis met de hoofdstad van Liba-
non. Via de Corniche wandelt u naar het historische 
hart van de stad, waar de sporen van de burgeroorlog 
nog altijd zichtbaar zijn. Langs de plekken van de 
‘Slag van de Hotels’ komt u in de heropgebouwde 
benedenstad met de vernieuwde soeks. Aan de Place 
des Martyrs bezichtigt u de resten van het Romeinse 
Beiroet en de ‘Groene Lijn’ van de burgeroorlog. De 
Aminmoskee en de kathedraal van St.-George trekken 
de aandacht. In het Nationaal Museum bewondert 
u de schatten van de Feniciërs. Daarna geniet u van 
de zonsondergang met zicht op de Middellandse Zee, 
aan de befaamde Pigeon Rocks.

DAG 3: Nahr Al Kalb - Jeita - Byblos - Beiroet O-M
U rijdt noordwaarts en bezichtigt onderweg de reliëfs 
en opschriften die tal van legers hebben achtergelaten 
in de rotsen aan de nauwe pas van de Nahr al-Kalb. 
Na een korte stop aan de grotten in Jeita flaneert u 
in Byblos door de smalle straatjes en bezoekt u het 
kruisvaarderskasteel uit de 12de eeuw. In het haventje 

ontdekt u de zeevaarders- en handelstalenten van de 
Feniciërs. U luncht in hetzelfde restaurant als Marlon 
Brando en Brigitte Bardot deden in de jaren 60.

DAG 4: Baalbek - Kefrayah - Beiroet O-M-A
Op de hoogvlakte van Bekaa bezoekt u het wereldbe-
roemde Baalbek. Met de goed bewaarde Jupiter- en 
Bacchustempels is het oude Heliopolis een indruk-
wekkende Romeinse site. Na het middagmaal maakt u 
er ook kennis met de wijngaarden en wijnhuizen die 
de 3.000-jarige traditie nog altijd succesvol voortzet-
ten. We sluiten het jaar af in stijl met een feestelijk 
oudejaarsavonddiner.

DAG 5: Beittedine - Deir Al Qamar - Sidon - Beiroet 
O-M-A
U trekt de Choufbergen in, waar de druzen al eeu-
wenlang een veilig onderkomen vinden. U bezoekt 
het paleis van Beiteddine, gekenmerkt door de mix 
van Arabische architectuur en Italiaanse barok. Het 
paleis, de zomerresidentie van de president, herbergt 
een prachtige collectie historische mozaïeken. U be-
zoekt ook Deir Al Qamar, beroemd om de paleizen 
in oude Libanese stijl. Ten slotte gaat u naar Sidon, 
de moederstad van de Feniciërs. U dwaalt er rond in 
de eeuwenoude soeks en bezichtigt de Khan al-Franj 
en het pittoreske zeekasteel van de kruisvaarders. 

DAG 6: Beiroet - Istanboel - Brussel O
U wandelt in de residentiële wijken Achrafiyeh en 
Mar Mikhael, met verschillende burgerhuizen in 
Libanees-Ottomaanse stijl. In het oude paleis van de 
familie Sursock bezoekt u het Sursockmuseum. Daar 
bezichtigt u een indrukwekkende collectie moderne 
Arabische kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. Terug-
vlucht naar Brussel via Istanboel.

Met Karel Peeters naar

LIBANON

REISDATA
 →  vr 28 december 2018
 ←  wo 2 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.150
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 995 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 30 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Karel Peeters
++  Voorreisvergadering
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het luxueuze vijfsterrenhotel 
Phoenicia aan de zee in Beiroet, 
kamers met zeezicht en balkon

++  Oudejaarsavonddiner met 
aangepaste wijnen

++  4 middagmalen en 2 avondma-
len in goede lokale restaurants

++  Vluchten Brussel-Beiroet 
h/t telkens via Istanboel met 
Turkish Airlines, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Visumregeling en -kosten
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering 

KAREL PEETERS studeerde 
rechten en kerkelijk recht aan de KU 
Leuven en doceert er Recht en toe-
risme. Sinds zijn studententijd leidt hij 
groepsreizen, goed voor zo’n 40 jaar 
ervaring. Daarbij gaat zijn interesse 
vooral naar geschiedenis, kunst en 
cultuur van de christelijke landen. Hij 
bezocht Libanon al meerdere malen.
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E INDEJAARSREIZEN

GIL MICHAUX: ‘Rome is een droom die blijft terugke-
ren voor de rest van uw leven. Samen bezoeken we 
het Colosseum, een van de 7 moderne wereldwonde-
ren. We maken een historische wandeling over het 
Forum Romanum en verkennen uitgebreid de stad. 
Ook laat ik u het Rome van de renaissance zien.’

DAG 1: Brussel - Rome A
Rechtstreekse vlucht naar Rome. Een wandeling naar 
het paleis van de president op een van de 7 heuvels, 
de Quirinalis, is een goede start om het historisch 
centrum te verkennen. U vindt er een van de mooiste 
fonteinen van de wereld, de Trevifontein. U sluit de 
dag af met de romantische Spaanse Trappen op de 
Piazza di Spagna.

DAG 2: Rome O-A
U stapt in de voetsporen van Cicero, Caesar, Crassus 
en Augustus over het Forum Romanum. U komt meer 
te weten over de de hele archeologische site en de 
historische context. Ook het grootste amfitheater in 
de antieke wereld staat op het programma: het amphi-
theatrum Flavium, beter bekend als het Colosseum.

DAG 3: Rome O-A
Vandaag verkent u Rome als middelpunt van de 
Rooms-Katholieke Kerk. U bezoekt de St.-Pietersba-
siliek in Vaticaanstad, met de Pietà van Michelan-
gelo en het baldakijn van Bernini. Ook de Sixtijnse 
kapel, de bekendste kapel in het Apostolisch Paleis 
en beroemd om de unieke fresco’s van Michelan-
gelo, komt aan bod. U sluit het jaar af met een 
uitgebreid eindejaarsdiner en het vuurwerk aan 
het Colosseum.

DAG 4: Rome O-A
U maakt een wandeling door Trastevere, waar de 
schilderachtige straten en het dagelijkse leven tot 
de verbeelding spreken. De authentieke Romeinse 
wijk aan de andere kant van de Tiber spreidt zich 
uit rondom de basiliek Santa Maria in Trastevere met 
prachtige 12de-eeuwse mozaïeken. Tot slot gaat u 
naar de Piazza Navona met de schitterende fonteinen, 
waaronder de Fontana dei Quattro Fiumi van Bernini. 
U bewondert er ook de prachtige kerk Sant’Agnese 
in Agone van Borromini. 

DAG 5: Rome - Brussel O
Na het ontbijt wandelt u naar de Piazza Campo de 
Fiori, waar nog bijna elke dag een levendige markt 
wordt gehouden. Daarna gaat u naar het Pantheon, 
volgens kenners architectonisch het meest volmaakte 
bouwwerk dat van de Romeinen is overgeleverd. In 
de late namiddag terugvlucht naar Brussel.

Met Gil Michaux naar 

ROME

REISDATA
 →  za 29 december 2018
 ←  wo 2 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.750
toeslag 1-persoonskamer: € 245
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen en VVL 
Vereniging Vlaamse Leerkrachten

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Reisleiding en deskundige 

toelichting door Gil Michaux
++  Gebruik van de audiofoon
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen hotel Mas-
simo d’Azeglio****

++  4 avondmalen in lokale restau-
rants of het hotel

++  Vluchten Brussel-Rome h/t met 
Brussels Airlines, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

GIL MICHAUX  studeerde klas-
sieke filologie, hebraïstiek en assy-
riologie aan de UAntwerpen, UGent 
en de Hebreeuwse universiteit van 
Jeruzalem. Hij doceerde oude talen 
en filosofie en geeft lezingen over 
deze onderwerpen. Hij is al meer dan 
30 jaar een gewaardeerd reisleider.
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 Cursussen: Jong en oud, ver-
liefd en getrouwd. De menselijke 
levensloop in de Romeinse oud-
heid - Brecht - di. 2, 9, 16 en 23 
okt. - Christiaen Laes / Het graf 
van Petrus. Archeologie in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome - Tonge-
ren - vr 19, 26 okt., 9 en 16 nov. 
- Jos Janssens / Van Altamira tot 
Zakros. Een cruise doorheen de 
Mediterrane culturen - Edegem - 
di. 13, 20, 27 nov. en 4 dec. - Klaas 
Vansteenhuyse / Paulus en Con-
stantijn. Het vroege christendom 
in het Westen - Hoogstraten - do. 
11, 18 en 25 okt. - Antoon Naert

 Boek: Gids naar de ziel van Rome, 
Hedwig Zeedijk



21E INDEJAARSREIZEN

WIM COUDENYS: ‘Eindejaar is dé periode om Dokter 
Zjivago opnieuw te zien. Wat zou u ervan zeggen 
om het verhaal zelf te beleven? Het is een korte reis 
van de wereldstad Moskou, met het Kremlin, musea 
en indrukwekkende boulevards, naar het kleine, 
romantische Soezdal, met de houten huizen en het 
glooiende Russische landschap. Raak in de ban van 
de eindeloze Russische uitgestrektheid en geniet 
van de Slavische gastvrijheid tijdens een van de 
hoogdagen van het jaar: het Russische Nieuwjaar.’

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Tijdens uw trans-
fer naar het hotel maakt u al meteen een oriënterende 
stadsrondrit. 

DAG 2: Moskou - Vladimir - Soezdal O-M-A
De beroemde - of beruchte - Vladimirka is een stuk 
van de weg die naar de Siberische strafkampen leidde. 
Langs deze weg rijdt u naar Vladimir, een van de 
steden van de zogenaamde Gouden Ring. Na het 
middagmaal bezoekt u deze stad met de onvergete-
lijke verzameling historische monumenten zoals de 
Gouden Poort, de Kathedraal van de Ontslaping en 
St.-Dimitri. U reist verder naar Soezdal.

DAG 3: Soezdal O-M-A
Soezdal, een museumstad, is uniek in zijn soort en 
heeft zijn 15de-eeuwse karakter goed behouden. Het 
ademt nog de sfeer uit de tijd van de Russische groot-
vorsten. De stad groeide destijds uit tot het religieus 
centrum van het land en de talrijke kerken en klok-
kentorens zijn daarvan getuigen. U bezoekt o.a. het 
St.-Euthymusklooster, de Kathedraal van de Geboorte 
en het Iconenmuseum. Na het middagmaal geniet u 
van de eindejaarsdrukte in de stad en maakt u een 

ritje met de trojka. Tegen deze sfeervolle achtergrond 
van Soezdal viert u de jaarovergang.

DAG 4: Soezdal - Moskou O-M-A
U keert terug naar Moskou. Na het middagmaal 
maakt u een stadsrondrit met o.a. een bezoek aan 
de beroemde metro met de mooi gedecoreerde onder-
grondse haltes. U reist verder naar de Novodevichy-
begraafplaats met de graven van beroemde politici, 
schrijvers, schilders en componisten.

DAG 5: Moskou - Brussel O
Tot slot bezoekt u het Kremlin met de 3 kathedralen. 
Daarna gaat u naar het beroemde Rode Plein. Transfer 
naar de luchthaven voor de terugvlucht.

Moskou bruist, zeker met Nieuwjaar. Musea, koffiehuizen 
en restaurants ademen een warme gezelligheid, waar be-
renmutsen en wollen handschoenen even opgeborgen 
kunnen worden. Het verlichte Rode Plein, het Kremlin en de 
omringende kathedralen vormen een feeërieke achtergrond 
voor de feestende Moskovieten, die door de afwijkingen 
tussen de Gregoriaanse en de Juliaanse kalender zelfs 2 
keer Nieuwjaar vieren. Maar het plaatje is nog mooier in 
Soezdal, waar u zelf de jaarovergang op zijn Russisch viert. 
In het restaurant Le Bazaar van het gezellige boetiekhotel 
Veliy geniet u van een uitgebreid oudejaarsavonddiner. Na 
de speech van Poetin heft u rond middernacht (en later) de 
glazen vodka. Op de markt onder de versierde kerstboom 
kunt u nog eens klinken met de lokale bewoners, in het bijzijn 
van Vadertje Vorst en het Sneeuwmeisje! Daarna viert u naar 
believen verder in het hotel.

Met Wim Coudenys naar

MOSKOU & SOEZDAL

REISDATA
 →  za 29 december 2018
 ←  wo 2 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.145
toeslag 1-persoonskamer: € 330
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Wim Coudenys
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlandstalige gids
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

hotel Marriott Aurora***** in 
Moskou (met butlerservice) en 
boetiekhotel Veliy*** in Soezdal

++  Alle maaltijden in lokale 
restaurants of de hotels vanaf 
het avondmaal op dag 1 t.e.m. 
het ontbijt op dag 5, waarvan 
het oudejaarsavondmaal met 
koude en warme gerechten 
in restaurant Le Bazaar van 
boetiekhotel Veliy inclusief al-
coholische dranken (zoals wijn, 
vodka, tequila, gin en whisky)

++  Vluchten Brussel-Moskou 
h/t met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Visumregeling en -kosten
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering

WIM COUDENYS is doctor in de 
geschiedenis en hoogleraar Russische 
en Europese geschiedenis aan de KU 
Leuven. Hij publiceerde uitgebreid 
over Belgisch-Russische relaties, de 
Russische emigratie na 1917 en Rus-
sische geschiedschrijving. Hij is een 
gewaardeerd reisleider en docent bij 
Davidsfonds Academie.
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 Cursussen: Taal- en cultuurcur-
sus: Rusland - Aalst - vr. 5, 12, en 
19 okt. - Olga Novitskaja / Rus-
sische helden. Russen in de ban 
van België - Oostmalle - ma. 5, 12, 
19 en 26 nov. - Wim Coudenys / 
Poesjkin, Dostojevski en co. De 
eigenheid van de Russische litera-
tuur - Kapellen - di. 6, 13, 20 en 
27 nov. - Emmanuel Waegemans 
/ 100 jaar na het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. De Vrede 
van Versailles - Brussel - ma. 5, 12, 
19 en 26 nov. - Georgi Verbeeck



E INDEJAARSREIZEN

LUC VERHUYCK: ‘Napels zien en dan sterven. Dat is 
allerminst de bedoeling. Napels bruist en wemelt, 
kookt en kolkt, leeft uitbundig, is boeiend, druk, 
vuil en arm maar ook betoverend, aangrijpend, 
sympathiek, charmant en hartveroverend. Het is 
mooi en lelijk tegelijk, prachtig gelegen aan de Golf 
van Napels en met stip de meest fascinerende stad 
van Europa. En volgens Stendhal de mooiste stad 
van het universum.’

DAG 1: Brussel - Napels A
Vlucht naar Napels. In de namiddag start uw reis in 
een boeiend stukje Napels met de Piazza del Gesù 
Nuovo, de Piazza San Domenico en de Spaccanapoli. 
U eindigt de wandeling bij de Cappella Sansevero, 
met tal van indrukwekkende marmeren beeldhouw-
werken. 

DAG 2: Napels O-A
Na het ontbijt bezoekt u de kathedraal van Napels, 
de Santa Maria Assunta. De kerk is ook gewijd aan 
de stadspatroon San Gennaro, die 3 keer per jaar 
de stad in zijn ban houdt. In het Museo del Tesoro 
ontdekt u de schatten die aan hem zijn opgedragen. 
Na de middag gaat u naar het MADRE Museum voor 
de uitgebreide collectie hedendaagse kunst, onder-
gebracht in het fraaie Palazzo Donnaregina. 

DAG 3: Napels O-A
U begint de dag bij de Santa Chiarakerk, waar vooral 
het kloosterhof, dat uitbundig versierd is met kleur-
rijke 18de-eeuwse majolicategels, veel aandacht krijgt. 
Na de middag wandelt u door de volkse Quartieri 
Spagnoli en de Galleria Umberto I. Tot slot bezoekt 
u het beroemde Real Teatro San Carlo, het oudste 
operahuis van Europa.

DAG 4: Pompeii - Napels O-A
U gaat op ontdekking in Pompeii, de stad die in 79 
n.Chr. van de kaart werd geveegd door een uitbarsting 
van de Vesuvius. Het goed bewaarde stratenplan, de 
prachtige villa’s, woon- en werkhuizen, thermen en 
bordelen zijn een bezoek meer dan waard. Terug in 
Napels geniet u van een panoramische rondrit langs 
het Castel Nuovo, de zeedijk, de Villa Comunale en 
de Piazza Vittoria. U wandelt o.m. langs de Via Par-
tenope, het Castel dell’Ovo, de Santa Luciawijk en 
het Palazzo Reale.

DAG 5: Napels - Brussel O
Voor de terugvlucht naar Brussel bezoekt u het Na-
tionaal Archeologisch Museum van Napels. U kunt 
er de Farnesecollectie en de schatten opgegraven in 
Pompeii en Herculaneum bewonderen, zoals mozaïe-
ken, fresco’s, bronzen en marmeren beelden, gouden 
sieraden en gebruiksvoorwerpen.

Met Luc Verhuyck naar

NAPELS & POMPEII
REISDATA

 →  zo 30 december 2018 
 ←  do 3 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.145
toeslag 1-persoonskamer: € 595 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Luc Verhuyck
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt 

in het centraal gelegen Hotel 
Mediterraneo****

++  4 avondmalen in het hotel of 
lokale restaurants, waarvan het 
oudejaarsavondmaal

++  Vluchten Brussel-Napels h/t 
met Brussels Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

LUC VERHUYCK  publiceerde 
SPQR, Anekdotische reisgids voor 
Rome, die door zijn bijzondere invals-
hoek een groot succes werd en onder-
tussen aan zijn 14de druk toe is. De 
opvolger ervan, Firenze, Anekdotische 
reisgids voor Florence, werd in Ne-
derland 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.
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 Cursussen: Jong en oud, verliefd 
en getrouwd. De menselijke le-
vensloop in de Romeinse oud-
heid - Brecht - di. 2, 9, 16 en 23 
okt. - Christiaen Laes / Het graf 
van Petrus. Archeologie in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome - Tonge-
ren - vr 19, 26 okt., 9 en 16 nov. 
- Jos Janssens / Van Altamira tot 
Zakros. Een cruise doorheen de 
Mediterrane culturen - Edegem - 
di. 13, 20, 27 nov. en 4 dec. - Klaas 
Vansteenhuyse
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PIETER BERGÉ: ‘Weg van de drukte, naar een eiland 
waar de geur van de zee en het aroma van straffe 
koffie elkaar ontmoeten. Meer moet het niet zijn om 
met volle teugen de schoonheid én de intensiteit 
van de barok te kunnen opsnuiven. Een reis terug 
in de tijd ... Het wordt meer en meer onbetaalbaar, 
figuurlijk dan toch!’

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
Na een inleiding op het concert van vandaag door 
reisleider Pieter Bergé verkent u met een stadsgids 
het historisch centrum van Valletta, ooit het machts-
centrum van de Johannieters. U bezoekt daarbij o.a. 
het Paleis van de Grootmeesters. Vanaf de Barrac-
catuinen geniet u van een weids panorama over de 
haven. Op de middag wordt u verwend met een eerste 
concert van het Valletta Barok Festival. De erg jonge 
maar getalenteerde Duitse cellist Isang Enders speelt 
het eerste deel van de cellosuites van Bach. Na het 
middagmaal volgt een boottocht met een typische 
Maltese dghajsa langs de Drie Steden: Senglea, Vit-
toriosa en Cospicua, en een bezoek aan het Paleis 
van de Inquisiteur. 

DAG 3: Valletta O-M-A
Na een inleiding op de concerten van vandaag bezoekt 
u de barokke co-kathedraal, waar enkele prachtige 
schilderijen van Caravaggio hangen, en het Casa Roc-
ca Piccola, waar de adellijke familie de Piro woonde. 
’s Middags maakt u het tweede deel van de cellosuites 
van Bach door Isang Enders mee. Na het middagmaal 

brengt u een bezoek aan het Archeologisch Museum 
en heeft u wat vrije tijd. Na een licht avondmaal in het 
hotel volgt nog een festivalconcert. Het Orchestra of 
the Age of Enlightenment speelt Bachs onvolprezen 
Mattheüspassie in de barokke co-kathedraal.

DAG 4: Mdina - Hagar Qim - Valletta O-M-A
Na een inleiding op het concert van vandaag bezoekt 
u Mdina, de oude hoofdstad van Malta. Vanaf de om-
muring 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-werelderf-
goedlijst. ’s Avonds volgt na een licht avondmaal in het 
hotel het laatste concert: het Ghislieri Choir and Con-
sort brengt o.l.v. Guillio Prandi een mis van Pergolesi.

DAG 5: Valletta - Brussel O-M
Aan de zuidkant van het eiland ontdekt u Marsax-
lokk met een azuurblauwe vissershaven vol bootjes. 
Vóór de terugvlucht naar Brussel geniet u er van een 
heerlijk middagmaal in een visrestaurant.

Met Pieter Bergé naar

MALTA

REISDATA
 →  zo 20 januari 2019 
 ←  do 24 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.895 
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 275 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 4 concerten van 

het Valletta Barok Festival
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige 

toelichting door Pieter Bergé
++  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 avondmaal 
in lokale restaurants (incl. 
beperkte dranken)

++  Vluchten Brussel-Valletta h/t 
met Air Malta, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

PIETER BERGÉ  is hoogleraar 
musicologie aan de KU Leuven en 
artistiek directeur van het Leuvense 
Festival 20/21. Daarnaast is hij dra-
maturg en schrijver, en heeft hij een 
grote passie om zijn muzikale kennis 
te delen met echte liefhebbers.
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 Cursussen: Johann Sebastian 
Bach. De geniale uitzondering - 
Maaseik - vr. 19 en 26 okt., 9 en 16 
nov. - Beatrijs Van Hulle / Festival 
20/21 - Leuven - woe. 19/09, 3/10 
en 17/10 - Pieter Bergé / Barok 
voor beginners - Antwerpen - 
woe. 3, 17, 24 en 31 okt., 7, 14, 
21 nov., 5 en 12 dec. - diverse 
docenten
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JAN DEWILDE: ‘Nergens klinkt Mozart beter dan in 
zijn geboortestad Salzburg, zeker als hij uitgevoerd 
wordt door de Wiener Philharmoniker, een van de 
beste orkesten ter wereld. In Mozarts muzikale tes-
tament, het Requiem, horen we topzanger Rolando 
Villazón en ‘onze’ Philippe Herreweghe dirigeert zijn 
Grosse Messe. Maar Salzburg is meer dan Mozart: 
het is ook werelderfgoed, prachtige architectuur, 
boeiende musea en lekker eten.’

DAG 1: Brussel - Frankfurt - Salzburg A
Vlucht naar Salzburg via Frankfurt. Bij aankomst 
maakt u een stadsrondrit door de geboortestad van 
Mozart. Vóór het avondmaal vertelt Jan Dewilde u 
meer over het eerste concert in het kader van de Mo-
zartwoche. In het Mozarteum brengen de Wiener 
Philharmoniker o.l.v. Reiner Honeck een serenade en 
een divertimento van Mozart en samen met sopraan 
Krassimira Stoyanova enkele van zijn opera-aria’s.

DAG 2: Salzburg O-M
Na de inleiding op het concert van vanavond ont-
dekt u samen met een stadsgids de hoogtepunten 
van de barokke stad. Na het middagmaal bezoekt u 
de Mönschberg, vanwaar u een schitterend uitzicht 
heeft over de stad en de vallei van de Salzach. Ook 
het Museum der Moderne staat op het programma. ’s 
Avonds woont u een concert bij van het Orchestre des 
Champs-Élysées, het Collegium Vocale en solisten. 
Onder leiding van Philippe Herreweghe hoort u hen 
in de magistrale Mis in c klein van Mozart.

DAG 3: Salzburg O-A
Vandaag verkent u samen met de stadsgids verder 
Salzburg, waarbij u een uitzonderlijk bezoek brengt 
aan de rococobibliotheek van het voormalige bene-

dictijnenklooster van St.-Peter met manuscripten 
uit de 12de eeuw. Daarna gaat u naar de Residenz 
voor de kunstcollectie. ’s Avonds geniet u van een 
avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 4: Salzburg O-A
Na de laatste concertinleiding treedt u in de voetspo-
ren van Mozart, die in Salzburg geboren werd en er 
vele jaren leefde en werkte. In het Mozarthuis krijgt 
u een exclusief privérecital op een 18de-eeuws clavi-
chord. Daarna heeft u wat vrije tijd. Na het avondmaal 
maakt u de Wiener Philharmoniker nog eens mee, 
nu in het Haus für Mozart. Onder leiding van Andrés 
Orozco-Estrada en met het Wiener Singverein brengen 
zij Mozarts symfonie Maurerische Trauermusik en 
zijn onvolprezen Requiem. Solisten zijn o.m. sopraan 
Christiane Karg en tenor Rolando Villazón.

DAG 5: Salzburg - Frankfurt - Brussel O
Als u dat wilt, kunt u de muzikale eucharistieviering 
in de dom bijwonen. In de late namiddag terugvlucht 
naar Brussel via Frankfurt.

Met Jan Dewilde naar

SALZBURG 

REISDATA
 →  wo 30 januari 2019 
 ←  zo 3 februari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.955
toeslag 2-persoonskamer voor sin-
glegebruik: € 135
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. II voor 3 voorstel-

lingen tijdens de Mozartwoche 
(totale waarde: € 450)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken en het 
privérecital

++  Reisleiding 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

++  Vluchten Brussel-Salzburg 
h/t telkens via Frankfurt met 
Lufthansa, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en een stadsrondrit in 
comfortabele autocar. Daarbui-
ten gebeuren de verplaatsingen 
te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

JAN DEWILDE  is musicoloog 
en werkte jarenlang voor diverse 
muziekprogramma’s bij de VRT. Nu 
is hij verbonden aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen en aan 
het Kunsthistorisch Instituut in die-
zelfde stad. Hij publiceert over allerlei 
domeinen van de muziek en doceert 
ook luistercursussen muziek voor 
Davidsfonds Academie.
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 Cursussen: De opera’s van Mo-
zart. Vernieuwing in het muzikale 
drama - Antwerpen en Leuven 
- dec. 2018 - Jan Caeyers / 100 
jaar na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog. De Vrede van Ver-
sailles - Brussel - ma. 5, 12, 19 en 
26 nov. - Georgi Verbeeck
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HANS MARTENS: ‘Duitsland is meer dan Keulen en 
Berlijn. Ook de ‘kleinere’ steden hebben bijzondere 
musea. Op telkens amper een uur rijden van elkaar 
ontdekken we niet alleen fantastische collecties en 
tentoonstellingen, maar die huizen bovendien in 
gebouwen van internationale toparchitecten zoals 
Frank Gehry, Philip Johnson, Daniel Libeskind of Da-
vid Chipperfield. Meerdere vliegen in één klap dus.’

DAG 1: Brussel - Essen - Bielefeld - Bad Salzuflen A
In een comfortabele autocar rijdt u naar Essen waar 
u met Hans Martens het Folkwang Museum bezoekt. 
In het nieuw gebouw van architect David Chipper-
field bevindt zich een van de meest vooraanstaande 
collecties moderne kunst van Duitsland. Daarna 
rijdt u verder naar Bielefeld voor een bezoek aan de 
Kunsthalle. U bezoekt er de permanente collectie 
(ontstaan uit de verzameling van Dr. Oetker) en de 
wisseltentoonstelling in het gebouw in Internationale 
Stijl, ontworpen door de Amerikaan Philip Johnson. 
Ten slotte rijdt u naar Bad Salzuflen voor het avond-
maal en de overnachting in het hotel.

DAG 2: Herford - Osnabrück - Bad Salzuflen O-A
Na het ontbijt rijdt u naar Herford, waar uw reisleider 
u doorheen de permanente en tijdelijke collecties 
actuele kunst in het MARTa Herford leidt. Dat mu-
seum voor hedendaagse kunst en design werd mede 
door Jan Hoet opgericht en werd ontworpen door 
Frank Gehry. Na het vrije middagmaal gaat u naar 
Osnabrück en ontdekt u het Felix-Nussbaum-Haus en 
-Museum. Hier wordt de grootste collectie ter wereld 
getoond van de joodse schilder die in Auschwitz 
stierf. In 2011 werd het museum uitgebreid met een 
nieuwbouw van architect Daniel Libeskind.

DAG 3: Münster - Duisburg - Brussel O
Op weg naar huis stopt u in Münster voor een rond-
leiding door de permanente collectie van het Lan-
desmuseum. De verzameling focust vooral op werk 
van Duitse expressionisten van Die Brücke en Der 
Blaue Reiter, aangevuld met kunstwerken van o.m. 
Munch, Kandinsky, Klee en Beckmann uit het begin 
van de 20ste eeuw. Ten slotte leidt Hans u rond langs 
de permanente collectie, de beeldentuin en eventu-
eel een tijdelijke tentoonstelling in het Lehmbruck 
Museum in Duisburg. Terugreis met de autocar naar 
Brussel. 

Met Hans Martens naar

MODERNE KUNST ROND 
HET RUHRGEBIED

REISDATA
 →  vr 8 februari 2019 
 ←  zo 10 februari 2019

VOLZET
 →  vr 23 november 2018 
 ←  zo 25 november 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 590 
toeslag 1-persoonskamer: € 80
korting voor Davidsfonds leden: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toe-

lichting door Hans Martens
++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachtingen met ontbijt en 

1 avondmaal in het kwaliteits-
volle hotel Maritim**** in Bad 
Salzuflen

++  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

HANS MARTENS studeerde 
kunsten aan Sint-Lucas en kunstge-
schiedenis aan de UGent. Hij werkte 
als curator voor het S.M.A.K. en was 
o.a. 2 jaar raadgever cultuur bij de 
toenmalige Vlaams minister van Cul-
tuur Bert Anciaux. Nu is hij directeur 
van de Academie in Mechelen, on-
afhankelijk curator en adviseur in de 
Beoordelingscommissie Beeldende 
Kunst van de Vlaamse Overheid en 
het FilmLab van het VAF. ©
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 Cursussen: Kijken naar kunst. 
Schilderkunst als beeld van de 
werkelijkheid - Ieper - di 20 en 27 
nov. - Eric Rinckhout / Meester-
werken en topvervalsingen. Kunst 
van 440 v.Chr. tot 2018 - Strom-
beek - wo. 7, 14, 21 en 28 nov. 
- Christiane Struyven / Dageve-
nement Retrospectieve Raoul De 
Keyser in het S.M.A.K. - Gent - zat. 
13 okt. - van 10 tot 15 uur - Martin 
Germann



26 E INDEJAARSREIZEN

DIRK TIELEMAN & LUT BATEN: 'We trekken 
met u doorheen het fraaie Cuba met zijn uit-
zonderlijk mooie koloniale steden Havana, 
Cienfuegos, Trinidad, Camagüey en Santi-
ago. En we gidsen u langs de route die Fidel 
Castro heeft gevolgd tijdens de revolutie en 
praten met mensen over hun Cuba, 60 jaar 
later. En uiteraard gaan we hun trovamuziek 
beluisteren.' 

DAG 1: Brussel - Varadero A
Vlucht naar Varadero en transfer naar het hotel. 

DAG 2: Santa Clara - Cienfuegos O-M-A 
Busrit naar Santa Clara, de stad van de revolutie. 
Daar wist Che Guevara een gepantserde trein 
met wapens te onderscheppen. U bezoekt er 
Parque Vidal, het mausoleum van Guevara en 
het bronzen standbeeld met het opschrift Hasta 
la victoria siempre. Door het Escambraygebergte, 
een belangrijke regio in de revolutie, gaat u 
naar Cienfuegos, ‘de parel van het zuiden’. 
Daar verkent u o.a. het centrale plein, Punta 
Gorda met het Palacio de Valle, de Malecón, 
het Parque José Martí, het Terry Theater en de 
Prado Avenue. 

DAG 3: Cienfuegos - Trinidad - Camagüey O-M-A 
Vandaag gaat u naar Trinidad. De autovrije stad 
is een groot koloniaal museum dat u te voet ver-
kent. U bezoekt het sfeervolle centrum en kunt 
er genieten van de rijke muzikale traditie. Dan 
gaat u naar Camagüey, Unesco-werelderfgoed en 
kunststad. U bewondert er de koloniale panden 
en verdwaalt - bijna - in de vele smalle straatjes.

DAG 4: Camagüey - Bayamo - Santo Domingo 
O-M-A 
U rijdt van Camagüey via Bayamo naar Santo 
Domingo.

DAG 5: Santo Domingo O-M-A
Vanaf nu volgt u het spoor van de revolutio-
nairen het diepe binnenland in. U maakt een 
avontuurlijke trektocht naar de Comandancia 
de La Plata in de Sierra Maestra, naar het hoofd-
kwartier van Fidel Castro in de bergen. Als u 

dat te vermoeiend vindt, kunt u Manzanillo of 
Bayamo bezoeken.

DAG 6: Santo Domingo - Cabo Cruz - Niquero 
O-M-A
U gaat naar Cabo Cruz, het uiterste zuidpunt, 
waar u geniet van het middagmaal. Onderweg 
bezoekt u de plantage van Cespédes, waar de 
eerste onafhankelijksstrijd is begonnen. Daarna 
bezoekt u Las Coloradas, waar Castro voet aan 
wal zette. 

DAG 7: Niquero - Alegria del Pio - Santiago 
O-M-A
Naar Alegria del Pio, waar Castro zijn eerste 
zware nederlaag leed. U bezichtigt er een im-
posant monument tussen de suikerrietvelden in 
het gebied waar de revolutionairen zich schuil-
hielden en volgt de vluchtweg van de revolutio-
nairen. Daarna maakt u een historische rit per 
jeep over een schilderachtige weg langs de kust 
naar Santiago, de heldenstad van de republiek. 
Onderweg bezoekt u het museum La Plata, waar 
Castro zijn eerste overwinning boekte. 

DAG 8: Santiago O-M-A
U verkent de meest Caraïbische en swingende 
stad van het eiland met het Plein van de Re-
volutie, het Céspedespark, het huis van Diego 
Velázquez, het mausoleum van José Martí en 
het Museo del Ron. Buiten de stad gaat u naar 
het Castillo del Morro, El Cobre Basilica en het 
befaamde kerkhof Iphiginea met de groten van 
de revoluties. ’s Avonds kunt u een optreden 

bijwonen en geniet u van de gezelligheid in 
Casa de las Tradiciones. 

DAG 9: Santiago - Havana O-M-A 
Ochtendvlucht naar Havana. Daarna wandelt 
u door het historisch centrum en bewondert 
de prachtige koloniale architectuur met de 
vermaarde Malecón en het El Morrokasteel. 
Ook de trekpleisters van het moderne Havana 
komen aan bod.

DAG 10: Havana O-M-A 
U bezoekt het Museo de la Revolución en het 
Museo Nacional Palacio de Bellas Artes. ’s 
Avonds kunt u (facultatief) een voorstelling 
bijwonen in het Gran Teatro de la Habana. 

DAG 11: Viñalesvallei - Havana O-M-A
U maakt een daguitstap naar de wondermooie 
Viñalesvallei, misschien wel het mooiste stukje 
eiland en ook het oudste gebergte van Cuba. 
U ziet er bohios, kleine boerenwoningen met 
daken van palmbladeren, en honderden droog-
hutten voor tabaksbladeren: de casas de ta-
baco. U bezoekt een sigarenboer.

DAG 12: Cojimar - Varadero - Brussel O-M
U gaat naar Cojimar voor een bezoek aan de 
Finca la Vigia, het huis van Ernest Hemingway. 
Transfer naar Varadero voor de terugvlucht 
naar Brussel (met overstap).

DAG 13: Brussel
Aankomst in Brussel.

Met Dirk Tieleman & Lut Baten naar

CUBA IN HET TEKEN VAN 
60 JAAR REVOLUTIE

100 km

CUBA

Havana

Santiago

Camagüey
Trinidad

Santa Clara

Nueva Gerona

Varadero

Cienfuegos

Santo Domingo

Cabo Cruz

Viñalesvallei

Marea del Portillo
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  wo 30 januari 2019 
 ←  ma 11 februari 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 4.245
toeslag 1-persoonskamer: € 480 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door Lut Baten en Dirk Tieleman
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Cuba
++  Het boek Viva Cuba. 60 jaar Revolutie van 

Lut Baten en Dirk Tieleman (1 per kamer)
++  Overnachtingen met ontbijt in plaatse-

lijke, waar mogelijk comfortabele ho-
tels. Wanneer u de toeristische paden 
verlaat overnacht u in sobere hotels

++  Alle maaltijden van het avondmaal op 
dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 12 
in lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel-Varadero h/t (al dan 
niet met overstap) met TUI fly Belgium, 
de binnenlandse vlucht, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Visumregeling en -kosten (toeristenkaart)
++  Annulerings-, bagage- en 

bijstandsverzekering

DIRK TIELEMAN is een ex-VRT journalist. 
In die functie reisde hij zowat de hele wereld 
rond. Na zijn pensioen bleef hij actief in het 
boekenvak. Hij schreef onder meer boeken 
over de val van de Sovjet-Unie, de revolutie in 
Iran, de oorlog in Afghanistan, de grote sprong 
voorwaarts van China en samen met Lut Baten 
60 jaar Castrobewind in Cuba.

LUT BATEN  werkt aan de KU Leuven als 
projectleider in Cuba voor VLIR-UOS-projecten 
in capaciteitsontwikkeling, o.a. Engels voor 
academische doeleinden, en als kwaliteits-
bewaker, o.a. voor Europese projecten over 
interculturele competenties. Daarvoor was 
ze voltijds professor aan het Instituut voor Le-
vende Talen, waar ze zakelijk Engels doceerde 
aan de Faculteit Economie. 

 Boek: Viva Cuba. 60 jaar Revolutie, Dirk 
Tieleman en Lut Baten

 Cursussen: 60 jaar revolutie. Cuba na 
Castro - Keerbergen - wo. 3, 10, 17 en 24 
okt. - Dirk Tieleman / Taal- en cultuurcursus: 
Spanje - Eeklo - di. 20 nov., 4 en 11 dec. - 
Eugeen Roegiest 
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HELGA VAN DER VEKEN: ‘Tijdens deze reis 
ontdekt u de rijke geschiedenis, cultuur en 
de overweldigende natuur van Thailand. U 
doorkruist het bruisende Bangkok, komt meer 
te weten over het oorlogsverleden rond de 
River Kwai en bezoekt de historische hoofd-
stad Ayutthaya. U toert door enkele iconi-
sche natuurgebieden en wordt ingewijd in 
het belangrijke werk van WWF om de unieke 
natuurlijke rijkdom samen met de lokale be-
volking te beschermen.’

DAG 1: Brussel - Bangkok
Rechtstreekse vlucht naar Bangkok.

DAG 2: Bangkok M-A
Aankomst in de vroege ochtend. U verkent 
de schilderachtige klongs van Thonburi met 
traditionele paalwoningen en bezoekt Wat 
Pho met de liggende Boeddha. Daarna wordt 
u ontvangen door de Belgische ambassadeur*.

DAG 3: Bangkok O-M-A
U bezoekt het koninklijk paleis met de smarag-
den Boeddha en Wat Traimit met de gouden 
Boeddha. Daarna maakt u een korte rit per 
tuktuk naar het bruisende Chinatown en de 
typische Khao San Road. U geniet van een di-

nercruise op de Chao Phrayarivier.

DAG 4: Bangkok - Khao Yai O-M-A
U rijdt naar het Khao Yai Nationaal Park met 
2.000 km² aan ongerepte jungle. U bezoekt de 
tempelgrot, waaruit tegen valavond honderd-
duizenden vleermuizen vertrekken.

DAG 5: Khao Yai O-M-A
Begeleid door een ervaren junglegids trekt u 
met een truck het park in. U ziet de jungle en 
de dieren die er leven en u krijgt uitleg over 
het beheer en de bescherming. In de namiddag 
ziet u de waterval Haew Suwat, bekend uit de 
film The Beach.

DAG 6: Khao Yai - Saraburi - Ayutthaya O-M-A
Onderweg naar Ayutthaya, de voormalige hoofd-
stad van Siam, bezoekt u in Saraburi de Wat 
Phra Phutthabat, de tempel van Boeddha’s 
voet afdruk. In Ayutthaya verkent u de tempel-
ruïnes van het historische park. ’s Avonds geniet 
u aan boord van een traditionele teak rijstboot 
van het avondmaal.

DAG 7: Ayutthaya - Kanchanaburi O-M-A
Na een bezoek aan Wat Phanang Choeng met 
het 19 m hoge Boeddhabeeld vertrekt u naar 
Kanchanaburi, bekend van de film The Bridge 
on the River Kwai. Onderweg bezoekt u het 
koninklijk zomerpaleis Bang Pa-In en de Phra 
Pathom Chedi, de hoogste stupa van Azië. 

DAG 8: Kanchanaburi O-M-A
Vandaag bezoekt u o.a. de erebegraafplaats 
Don Rak, het Thailand-Burma Railway Centre 
Museum en de ruïnes van de Wat Prasat Muang 
Singh, een indrukwekkend Khmer tempel-
complex uit de Angkorperiode. U stopt aan de 
Hellfire Pass. Daarna maakt u een treinrit van 
Nam Tok naar Thakilen over de oorspronkelijke 
bedding van de dodenspoorweg. 

DAG 9: Kanchanaburi - Amphawa O-M-A
In Damnoen Saduak vaart u met een langstaart-
boot over een wirwar van kanalen langs dorpjes 
en plantages en door de beroemde drijvende 
markt. U bezoekt de Wat Bang Kung, een his-
torisch belangrijke tempel verstrengeld met de 
wortels van een banyanboom. U reist verder 

naar de unieke Talad Rom Hoop treinmarkt. ’s 
Avonds maakt u een boottocht om de duizenden 
dansende vuurvliegjes te zien.

DAG 10: Amphawa - Hua Hin O-M-A
U maakt een boottocht vanuit Ban Khlong Klon 
langs de beschermde kuststreek en naar een 
kateng, een paalwoning waar lokale gerechten 
worden geserveerd. U vaart verder door de 
mangroves om dieren te spotten en de lokale 
vissers aan het werk te zien. Dan gaat u naar 
Petchaburi voor de Khao Yoi Cave met de hon-
derden Boeddhabeeldjes. U bezoekt het Phra 
Nakhon Khiri Historical Park.

DAG 11: Khao Sam Roi Yot & Kui Buri Nati-
onaal Park - Hua Hin O-M-A
Vanuit Bang-Pu maakt u een boottocht door het 
mariene Khao Sam Roi Yot Nationaal Park naar 
het zandstrand aan de voet van de Praya Nakhon 
tempelgrot. In de namiddag bezoekt u het Kui 
Buri Nationaal Park. Mede dankzij de inspan-
ningen van WWF leven er vandaag nog wilde 
olifanten, waarvan u er zeker enkele zult spotten.

DAG 12: Hua Hin O-M-A
Stroperij, vernieling van habitat en conflicten 
tussen mens en dier blijven druk zetten op de 
Thaise natuur. In het Wildlife Rescue Center 
worden gekwetste dieren verzorgd. Tijdens een 
begeleid bezoek achter de schermen krijgt u 
tijgers, olifanten, apen, beren en andere wilde 
dieren te zien, die als dat mogelijk is na een 
tijd in de natuur worden teruggezet.

DAG 13: Hua Hin O-M-A
Hua Hin is de oudste badplaats van Thailand. 
U bezoekt het Maruekhathaiyawan Palace, 
de zomerresidentie van koning Rama VI. Dan 
gaat u verder naar de Khao Takiabheuvel of 
Chopstick Hill. Per tuktuk bezoekt u het King 
Pavilion van het Hua Hin treinstation.

DAG 14: Hua Hin - Bangkok O
Vrije tijd voor de rechtstreekse terugvlucht 
naar Brussel.

DAG 15: Brussel 
Aankomst in Brussel.
* Als de agenda van de ambassadeur dit toelaat

Met Helga Van der Veken naar
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REISDATA
 →  do 7 februari 2019
 ←  do 21 februari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 4.625
toeslag 1-persoonskamer: € 995 
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze cultuurreis is een 
co productie van Davidsfonds 
Cultuurreizen en WWF

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door Helga Van der Veken
++  Voorreisvergadering 
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Thailand
++  Overnachtingen in comfortabele hotels
++  De maaltijden vanaf het middagmaal 

op dag 2 t.e.m. het ontbijt op dag 14 in 
lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel-Bangkok h/t met Thai 
Airways, de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

HELGA VAN DER VEKEN  is bioloog-
ecoloog en als ambassadeur betrokken bij 
de werking van WWF België. Samen met haar 
echtgenoot organiseert en begeleidt ze sinds 
1986 natuur(fotografie)reizen. Natuurbehoud, 
milieubescherming en duurzame ontwikke-
ling zijn de rode draad door haar loopbaan. 
Vandaag is ze senior duurzaamheidsadviseur 
bij een financiële instelling en ligt haar focus 
op klimaatverandering.
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MARC VAN CRAEN: ‘Japan is een land dat 
blijft fascineren: eeuwenoude tradities die 
nog dagelijks worden beleefd alsof ze net 
waren ingevoerd, technologische snufjes die 
het dagelijkse leven aangenamer en leuker 
maken, maar vooral de Japanners zelf: ge-
cultiveerde en hoffelijke mensen met een 
tomeloze energie.’

DAG 1: Brussel - Tokyo
Rechtstreekse vlucht naar Tokyo.

DAG 2: Tokyo A
U komt aan in de late namiddag en vertrekt op 
verkenningstocht in Tokyo.

DAG 3: Tokyo O-M-A
U bezoekt het Nationaal Museum en krijgt een 
rondleiding in de oude tempel van Senso-ji, ook 
bekend als Asakusa Kannon. Daarna geniet u 
van het uitzicht over de stad vanop de Tokyo 
Skytree, ’s werelds grootste vrijstaande toren.

DAG 4: Tokyo O-M-A
Vandaag gaat u naar de immense vismarkt 
Tsukiji en maakt een wandeling op de Plaza 
van het Keizerlijk Paleis. Verder bezoekt u het 
schrijn van Meiji Jingu. In het district Omote-
sando ligt de focus op de moderne architectuur.

DAG 5: Hakone - Tokyo O-M-A
U gaat op daguitstap naar Hakone, waar u een 
onvergetelijk uitzicht hebt op de Mount Fuji, 
Japans hoogste berg. U bezoekt er het open-
luchtmuseum.

DAG 6: Tokyo - Fukuoka O-M-A
Binnenlandse vlucht naar Fukuoka. Daarna 
gaat u verder naar Dazaifu voor een bezoek 
aan het schrijn van Dazaifu Tenmangu.

DAG 7: Fukuoka - Hiroshima O-M-A
U laat de bagage achter in het hotel en neemt 
een weekendtas mee op de treinrit met de 
Shinkansen naar Hiroshima. U bezoekt er het 
Vredespark, het museum van de atoombom 
en de Mitakitempel.

DAG 8: Hiroshima - Miyajima O-M-A
Op het eiland Miyajima geniet u van een van 
Japans mooiste kustlandschappen. U overnacht 
in een typische ryokan.

DAG 9: Miyajima - Omishima - Kurashiki 
O-M-A
U neemt de boot naar Matsuyama en rijdt over 
de Shimanami Kaido. Op het eiland Omishima 
bezoekt u het Omishimaschrijn. Transfer naar 
Kurashiki.

DAG 10: Naoshima - Kurashiki O-M-A
Tijdens een daguitstap naar het museumeiland 
Naoshima, het walhalla voor de liefhebber van 
hedendaagse kunst, bezoekt u het Benesse 
House van de bekende architect Tadao Ando, 
met o.a. werken van Warhol en Hockney. Daar-
na ontdekt u het Chichu Art Museum, waar u 
de waterlelies van Monet kunt zien.

DAG 11: Kurashiki - Himeji - Kyoto O-M-A
In Kurashiki verkent u de historische wijk Bikan 
en bezoekt u het Ohara Museum dat zowel een 
collectie westerse als Japanse kunst heeft. U 
bezichtigt het goed bewaarde Himejikasteel 
dat ook de ‘Witte Reiger’ wordt genoemd door 
zijn vuurbestendige, witgepleisterde muren. 

DAG 12: Kyoto O-M-A
Kyoto was meer dan 1.000 jaar de hoofdstad van 
Japan en ademt nog altijd geschiedenis. In de 

voormiddag bezoekt u de zentempel van Ryoan-
ji met de rotstuin (Unesco-werelderfgoed), het 
Gouden Paviljoen en het Nijo-jo, het kasteel 
van de Tokugawashoguns. In de namiddag be-
wondert u de Kiyomizu Dera, de tempel van het 
zuivere water met panoramisch terras. Daarna 
volgt een traditionele theeceremonie.

DAG 13: Kyoto O-M-A
U bezoekt het Museum van Miho van de Chi-
nees-Amerikaanse architect I.M. Pei. Daarna 
komen het Nationaal Museum en het schrijn 
van Fushimi Inari aan bod. Dat heiligdom is 
bekend voor de galerijen die worden overdekt 
door duizenden rode poorten. 

DAG 14: Kyoto - Nara - Ikaruga - Osaka 
O-M-A
Vandaag gaat u naar Nara, een schatkamer 
van de Japanse cultuur. Daarna bezoekt u de 
Horyu-ji, de oudste tempel van het land in Ika-
ruga, Kasuga Taisha, een shintoïstisch heilig-
dom omgeven door 3.000 stenen en bronzen 
lantaarns, en de Todai-ji-tempel, ’s werelds 
grootste houten gebouw met het 15 m hoge 
bronzen Boeddhabeeld.

DAG 15: Osaka - Tokyo - Brussel
Terugvlucht via Tokyo naar Brussel.

Met Marc Van Craen naar
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REISDATA
 →  di 5 maart 2019
 ←  di 19 maart 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 5.995 
toeslag 1-persoonskamer (behalve 1 nacht 
in een ryokan, daar kamer te delen): € 885
korting voor Davidsfonds leden: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door Marc Van Craen
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Japan
++  Overnachtingen met ontbijt in kwali-

teitsvolle viersterrenhotels en 1 nacht in 
een typische ryokan

++  Alle maaltijden van het avondmaal op 
dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 14 in 
lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel-Tokyo en Osaka-Brus-
sel via Tokyo met All Nippon Airways, 
de binnenlandse vlucht, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

MARC VAN CRAEN  behaalde, na zijn 
studies toerisme in Mechelen, een bachelor 
of arts in Far East Area Studies en een master 
of arts in International Relations aan Sophia 
University in Tokyo. Hij heeft een lange diplo-
matieke carrière achter de rug en was onder 
meer ambassadeur voor België in Denemarken 
van 2005 tot 2009.
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JOHN EVERAERT: ‘De eilanden, baaien en ka-
pen van de Dalmatische kust trokken eeuwen-
lang zeevaarders aan. In het zog van deze 
kolonisten ontschepen we, op zoek naar wat 
Grieken, Romeinen, Venetianen, Turken tot 
zelfs Engelsen achterlieten: een snoer van 
antieke sites, italianiserende havenstadjes 
en Ottomaanse citadels. Deze cruise door de 
Adriatische zee is een ontspannende mix van 
cultuur en natuur in een mediterrane sfeer.’

DAG 1: Brussel - Dubrovnik A
Vlucht naar Dubrovnik. Transfer naar de haven 
voor de inscheping.

DAG 2: Dubrovnik O-M-A
In de voormiddag maakt u een wandeling in 
Dubrovnik, dat binnen de indrukwekkende 
Venetiaanse wallen een schat aan preromaanse, 
gotische, renaissance en barokke gebouwen 
herbergt. U bezoekt o.m. het franciscanenkloos-
ter, het gouverneurspaleis en de kathedraal. In 

de namiddag vaart u voorbij de baai van Kotor 
en langs de kusten van Montenegro en Albanië. 

DAG 3: Dubrovnik - Korfoe O-M-A
Rond de middag komt u aan op Korfoe. Ver-
volgens bezoekt u uitgebreid de hoofdstad 
Kérkyra waar de Venetiaanse en Engelse bezet-
ters duidelijk hun sporen hebben achtergelaten: 
de oude citadel, de kerk van St.-Spyridon en 
de Esplanade met de arcades bij het Liston. 
Aansluitend maakt u een korte uitstap naar 
het Achilleion, de zomerresidentie van de Oos-
tenrijkse keizerin Sisi.

DAG 4: Saranda - Gjirokaster - Butrint O-M-A 
Vandaag gaat u naar Gjirokaster met de Ot-
tomaanse huizen. U bezoekt er de citadel met 
de kazematten en de dodencellen uit de En-
ver Hoxhadictatuur. Daarna rijdt u door naar 
het schaduwrijke Butrint, de best bewaarde 
archeologische site van Albanië en Unesco-
werelderfgoed. 

DAG 5: Vlore - Berat - Apollonia O-M-A 
U vertrekt op dagexcursie naar Berat, een groot 
openluchtmuseum met hangende huizen. 

Binnen de nog bewoonde rotsburcht staan 
Byzantijnse kerkjes en een iconenmuseum 
gewijd aan de 16de-eeuwse Albanese schilder 
Onufri. In de namiddag gaat u naar Apollonia, 
een uitgestrekte antieke archeologische site 
en Unesco-werelderfgoed. Het nabijgelegen 
Byzantijns kloostertje is nu een museum.

DAG 6: Durrës - Bar O-M-A
In de belangrijke havenstad Durrës, het vertrek-
punt van de Romeinse heirbaan Via Egnatia, 
bezoekt u het indrukwekkende archeologisch 
museum - het rijkste van Albanië - en het am-
fitheater. In de namiddag vaart u verder naar 
Bar in Montenegro.

DAG 7: Bar - Dubrovnik O-M-A
In de voormiddag bezoekt u Stari Bar, de ruï-
nestad aan de voet van de Rumijaberg. Daarna 
vaart u naar Dubrovnik. U geniet van een gala-
avondmaal aan boord.

DAG 8: Dubrovnik - Brussel O
Ontscheping ’s ochtends en aansluitend terug-
vlucht naar Brussel. 

Met John Everaert op
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REISDATA
 →  do 14 maart 2019
 ←  do 21 maart 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit middendek: € 2.685
2-persoonskajuit bovendek: € 2.815
toeslag 1-persoonskajuit: € 685
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken 
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door John Everaert
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs 

en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype in 

volpension vanaf het avondmaal op dag 
1 t.e.m. het ontbijt op dag 8 (incl. wel-
komstcocktail en gala-avond), sommige 
middagmalen in lokale restaurants

++  Dranken aan boord tijdens de maaltij-
den en niet-alcoholische dranken aan 
de bar

++  Vluchten Brussel-Dubrovnik h/t met 
Croatian Airlines, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

JOHN EVERAERT is em. hoogleraar aan 
de UGent, waar hij overzeese en maritieme 
geschiedenis doceerde. Voor Davidsfonds 
Cultuurreizen begeleidde hij al verschillende 
landreizen en cruises. Ook de 4 landen van 
deze cruise bezocht hij al meermaals. In 2007 
ontwierp hij de eerste rondreis naar Monte-
negro en Albanië.

 Cursus: Landverhuizers. Belgen op zoek 
naar een ‘nieuwe wereld’ - Deinze - ma. 
19 nov., 3 en 10 dec. - John Everaert



34 E INDEJAARSREIZEN

© SHUTTERSTOCK

ANNIE CABUY: ‘Tijdens deze reis bezoeken 
we niet alleen de hoofdstad Reykjavik, maar 
maken we ook kennis met de gevolgen van 
het vulkanisme: geisers, fumarolen en lava-
velden. Daarnaast zien we de gletsjers, de 
oorsprong van zeer diverse watervallen. De 
talrijke saga's vertellen het leven van toen, 
dat ik graag samen met u vergelijk met de 
levenswijze nu. En ik hoop samen met u het 
noorderlicht te zien!’ 

DAG 1: Brussel - Keflavik - Reykjavik A
Vlucht naar Keflavik. Transfer naar Reykjavik 
voor een verkennende wandeling en een bezoek 
aan de Aurora Reykjavik Exhibition. Dankzij 
deze tentoonstelling bent u goed voorbereid 
om na het avondmaal op zoek te gaan naar 
het magische noorderlicht (als het weer het 
toelaat).

DAG 2: Golden Circle - Reykjavik O-M-A
Enkele van de bekendste IJslandse attracties 
staan vandaag op het programma. In Thing-
vellir National Park, waar sinds 930 n. Chr. de 
IJslandse stamhoofden elke zomer vergaderen, 
ziet u de bergrug waarlangs miljoenen jaren 
geleden het Amerikaanse continent zich los-
scheurde van het Europese. Gullfoss is een van 
de spectaculairste watervallen van IJsland. Ook 
in het Geysirgebied zorgen de natuurkrachten 

voor een indrukwekkend schouwspel. U leert 
ook hoe de IJslanders het geothermale water 
uit de regio gebruiken in het dagelijkse leven. 
U eindigt de dag in het warme water van de 
Secret Lagoon.

DAG 3: Reykjavik O-M-A
Tijdens de wandeling in het oude stadsdeel van 
Reykjavik bezoekt u de culturele bezienswaar-
digheden en proeft u van lokale specialiteiten, 
samen met een lokale gids. 

DAG 4: Zuidkust O-M-A
Tijdens de rit langs de zuidkust geniet u ten 
volle van de prachtige natuurzichten. De hoge 
bergen in het noorden zorgen voor natuurlijke 
bescherming tegen de noorderwinden. U rijdt 
tot in Vik, het meest zuidelijk gelegen dorpje 
van IJsland. Onderweg bezoekt u o.a. de water-
vallen Seljalandsfoss en Skógafoss, het zwart 
strand met de Reynisdrangar-rotsformaties 
en basaltzuilen en de Sólheimajökullgletsjer.

DAG 5: Blue Lagoon - Reykjavik O-M-A
Vandaag bezoekt u het Nationaal Museum. 
In de late voormiddag rijdt u naar de Blue 
Lagoon. Er bestaat geen betere manier om de 
reis af te sluiten dan met een onderdompeling 
in het warme, mineraalrijke water van de Blue 
Lagoon. U geniet daarbij van het omliggende 
landschap.

DAG 6: Reykjavik - Keflavik - Amsterdam - 
Brussel O
Transfer naar de luchthaven van Keflavik voor 
de terugvlucht naar Amsterdam. Aansluitend 
per autocar naar de luchthaven van Zaventem.

Met Annie Cabuy naar

IJSLAND
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  zo 17 februari 2019
 ←  vr 22 februari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.995
toeslag 1-persoonskamer: € 540 
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Reisleiding en deskundige toelichting 

door Annie Cabuy
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in een 

comfortabel en centraal gelegen hotel 
in Reykjavik

++  Alle maaltijden vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 6 in 
lokale restaurants of het hotel

++  Vluchten Brussel-Reykjavik en 
Reykjavik-Amsterdam met Icelandair, de 
luchthaventaksen en CO2-compensatie

++  Transfer van de luchthaven van Amster-
dam naar de luchthaven van Zaventem

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

ANNIE CABUY is geografe en was lector 
aan de Hogeschool West-Vlaanderen, depar-
tement Lerarenopleiding. Sinds de jaren 80 
begeleidt ze reizen naar IJsland. Ze kan dankzij 
haar achtergrond als geografe veel verschil-
lende landschappen uitstekend duiden.

 Boek: Easy Nordic, Dagný Rós  
Ásmundsdóttir
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ARTIKEL 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de con-
tracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan 
onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van-
het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

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

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

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

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

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

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

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

en de formaliteiten opgebied van gezondheidszorgdie 
voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de rei-
zigers de nodige documenten in orde zouden kunnen 
brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moe-
ten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) 
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. 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 reisleiders wegens ziekte of andere 
uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Omnia 
Travel het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet Omnia 
Travel in dit geval reisleiders die een vergelijkbare meerwaarde 
voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er 
geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling 
of kosteloze annulering door de reiziger.

De prijzen voor de vertrekperiode van 01/11/2018 t.e.m. 
31/04/2019 zijn berekend op basis van de tarieven en wissel-
koersen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland 
die op 17/04/2018 golden, daarnaast op de tarieven voor het 
vervoer die op 17/04/2018 bekend waren.

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

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

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

01
REIS BOEKEN

Een Davidsfonds Cultuurreis reser-
veren is gemakkelijk (zie pag. 40). 
Na de reservering ontvangt u een 
bestelbon in 2 exemplaren, waar-
van u er binnen de week 1 onder-
tekend terugstuurt naar Omnia 
Travel. U betaalt onmiddellijk na 
ontvangst van de bestelbon het 
voorschot dat op de bestelbon ver-
meld staat. 6 weken voor vertrek 
betaalt u het resterende bedrag.

02
NEDERLANDSTALIGE 

REISLEIDING
Alle Davidsfonds Cultuurreizen wor-
den begeleid door Nederlandstalige 
reisleiders. In het buitenland wordt 
soms een beroep gedaan op kwali-
teitsvolle anderstalige lokale gid-
sen. In dat geval vat uw reisleiders 
de uitleg in het Nederlands samen, 
zodat u niets mist. 

03
MAALTIJDEN

In het reisschema vindt u bij elke 
dagbeschrijving terug welke maal-
tijden inbegrepen zijn:

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, ho-
tels of excursies aangepast moeten 
worden - uiteraard met behoud van 
het reiscomfort. Ook de volgorde 
van de bezoeken kan wijzigen.

05
TOEGANKELIJKHEID

Iedereen is welkom bij Davidsfonds 
Cultuurreizen, maar door het inten-
se reisschema van elke reis is een 
goede fysieke conditie belangrijk. 
Denk aan stadswandelingen, rond-
leidingen in musea, bezoeken aan 
monumenten … Bij sommige reizen 
is er bovendien geen autocar op be-
paalde bestemmingen en gebeuren 
de verplaatsingen te voet en met het 
openbaar vervoer. Twijfelt u over de 
haalbaarheid van een bepaalde reis, 
vraag dan zeker meer informatie bij 
Omnia Travel. Hetzelfde geldt voor 
rolstoeltoegankelijkheid. Wij doen 
ons best om alle reizen toeganke-
lijk te maken, maar dat is niet altijd 
mogelijk door een gebrek aan facili-
teiten ter plekke. Vraag Omnia Travel 
daarom altijd vooraf om meer infor-
matie als u in een rolstoel wilt reizen. 

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 juri-
dische 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 lan-
den moet u in het bezit zijn van een 

geldig internationaal paspoort dat 
nog minstens 6 maanden geldig is 
na de aangekondigde terugkeerda-
tum. Samen met de bevestiging van 
uw inschrijving ontvangt u daarover 
meer informatie. Voor sommige lan-
den is er naast een internationaal 
paspoort ook een visum nodig. Om-
nia Travel verzorgt de regelingen 
rond het bekomen van dit visum. Er 
zal u wel gevraagd worden enkele 
(online) formulieren zelf in te vullen. 
De visumkosten (die soms hoog 
kunnen oplopen) zijn inbegrepen 
in de prijs van de reis. Ook daarover 
ontvangt u tijdig de nodige informa-
tie van Omnia Travel. De te betalen 
aanvraag voor een reistoestemming 
voor de Verenigde Staten (ESTA-
procedure, eventueel ook visum), 
Canada (eTA-procedure) en Austra-
lië (ETA-procedure) is altijd ten laste 
van de individuele deelnemer. De 
kosten daarvan bedragen momen-
teel resp. 14 USD (voor een visum 
gelden andere bedragen), 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.

10
OPSTAPPLAATSEN  
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen verzekert 
u dat het vertrek en ook de terug-
keer van een autocarreis in optima-
le omstandigheden verlopen. We 
vermijden structurele files, een te 
vroeg vertrekuur, en de chauffeurs 
respecteren 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 reisleider alle 
deelnemers uit op een voorreisver-
gadering met aansluitend middag-
maal. U maakt er kennis met uw 
medereizigers en reisleider, 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 weersomstan-
digheden of andere beslissingen 
van de kapitein kunnen wijzigin-
gen in het programma noodzakelijk 
zijn. Enkele overnachtingen in een 
hotel of transfers en bezoeken per 
autocar behoren op dat moment 
tot de mogelijkheden. Uiteraard 
stellen wij alles in het werk om het 
oorspronkelijke programma zo com-
fortabel 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. 

37
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1. Algemeen

1.1 Dit is de privacyverklaring van Davidsfonds 
VZW, met maatschappelijke zetel te Quinten 
Metsysplein 12, 3000 Leuven, ingeschreven 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
onder het nummer 0407.765.729 (“Davids-
fonds VZW”). Davidsfonds VZW treedt op als 
de verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van de door jou meegedeelde 
persoonsgegevens die zij kan verkrijgen (i) 
rechtstreeks van jou in het kader van haar 
diensten, activiteiten of producten, of (ii) 
via derden-partners, zoals Davidsfonds Aca-
demie VZW met maatschappelijke zetel te 
Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven, in-
geschreven in de Kruispuntbank van Onder-
nemingen onder het nummer 0458.425.661 
(“Davidsfonds Academie VZW”) onderaan-
nemers of contractspartijen. Hierna worden 
Davidsfonds VZW en Davidsfonds Academie 
VZW samen of afzonderlijk aangeduid als 

“Het Davidsfonds”. 
1.2 Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat 

jaarlijks culturele activiteiten organiseert, 
cursussen en boeken aanbiedt en cultuur-
reizen opzet. Het Davidsfonds is actief in 
België en in het buitenland en focust op 
taal, geschiedenis en kunst.

1.3 Deze privacyverklaring kan op elk moment 
door het Davidsfonds worden gewijzigd. 
Raadpleeg ze daarom regelmatig. 

2. Juridisch kader

2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan 
(i) de Wet van 8 december 1992 tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Ver-
ordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (algemene verorde-
ning gegevensbescherming) (“AVG”) (samen 
of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel 

3.1 Het Davidsfonds kan de door jou meege-
deelde persoonsgegevens verwerken in 
overeenstemming met de bepalingen van 
de Privacywetgeving en deze privacyver-
klaring, met het oog op het aanbieden en 
organiseren van haar diensten, activiteiten 
of producten. Die hebben betrekking op 
taal, geschiedenis en kunst en omvatten 
onder andere, maar zijn niet beperkt tot: (i) 
het organiseren van evenementen, cursus-
sen en cultuurreizen, (ii) het aanbieden van 
onder andere boeken, magazines en cd’s, 
(iii) het uitvoeren van directe marketing zo-
als updates, nieuwsbrieven, infobrochures, 
e-mails, uitnodigingen voor evenementen, 
marketingmateriaal en andere informatie die 
voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn, 
(iv) het informeren van derden (onderaan-
nemers en contractspartijen) in dit verband, 
(v) het aanmaken van een ledenbestand 
en daarover informatie verzamelen en (vi) 
het doen van prospectie voor nieuwe leden. 

4. Rechtsgrond en toepasselijkheid

4.1 De rechtsgrond voor deze verwerking van 
persoonsgegevens ligt in: (i) de overeen-
komst die jij aangaat of bent aangegaan 
met het Davidsfonds voor het verstrekken 
van één of meerdere van haar diensten, 
activiteiten of producten, en/of (ii) de uit-
drukkelijke, ondubbelzinnige en actieve 
toestemming die je aan het Davidsfonds 
hebt gegeven om de door jou meegedeelde 
persoonsgegevens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk 
van toepassing op diensten, activiteiten of 
producten van derden waarnaar zou kunnen 

worden verwezen en waarop een andere 
privacyverklaring van toepassing kan zijn.

5. Persoonsgegevens

5.1 De persoonsgegevens die het Davidsfonds 
kan gebruiken zijn onder andere: voornaam, 
familienaam, geboortedatum, geslacht, 
adres, e-mailadres, telefoonnummer en, voor 
zover van toepassing, gezinssamenstelling.

5.2 Je garandeert met het aanvaarden van deze 
privacyverklaring dat de gegevens die jij 
meedeelt juist en volledig zijn.

6. Gebruiken, verzamelen, verwer-
ken, opslaan en doorgeven van 
persoonsgegevens 

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan 
het Davidsfonds en/of deelname aan eve-
nementen, cursussen of cultuurreizen im-
pliceert dat jij je als mededeler/gebruiker:
I. Volledig, bewust en geïnformeerd ver-

klaart met deze privacyverklaring en die 
zonder voorbehoud aanvaardt; en/of

II. jouw uitdrukkelijke, ondubbelzinnige 
en actieve toestemming verleent aan 
het Davidsfonds om de meegedeelde 
persoonsgegevens te (laten) gebruiken, 
verzamelen en verwerken in overeen-
stemming met deze privacyverklaring 
en de Privacywetgeving. 

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens 
aan het Davidsfonds en/of deelname aan 
evenementen, cursussen of cultuurreizen 
geef je het Davidsfonds de toestemming om 
de persoonsgegevens aan te wenden om:
I. het in artikel 3.1 bepaalde doel te ver-

wezenlijken;
II. jouw behoeften en voorkeuren beter te 

begrijpen, zodat het Davidsfonds haar 
diensten, activiteiten of producten daar 
beter op kan afstemmen;

III. statistische gegevens te verkrijgen;

DAVIDSFONDS 
PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei 2018 gaat AVG (‘Algemene verordening 
gegevensbescherming’, een Europese verorde-
ning ter bescherming van de privacy) in voege (in 
het Engels GDPR). Wilt u in de toekomst de reis-
brochures en e-nieuwsbrieven blijven ontvangen, 

accepteer dan de Davidsfonds privacyverklaring, 
indien u dat nog niet gedaan heeft. U kunt dit doen 
op www.davidsfonds.be/cultuurreizen en daar 
leest u ook hoe we omgaan met uw persoons-
gegevens en wat uw rechten zijn. Alvast dank.
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IV. een archief bij te houden;
V. de toepasselijke regelgeving te kun-

nen naleven;
VI. door te geven aan onderaannemers en 

contractspartijen van het Davidsfonds 
voor de uitvoering van de voorgaande 
punten.

6.3 Het Davidsfonds garandeert dat het de door 
jou meegedeelde persoonsgegevens niet 
doorgeeft aan derden, met uitzondering aan 
onderaannemers of contractspartijen voor 
de uitvoering van de diensten, activiteiten 
en producten die het Davidsfonds aanbiedt. 
Het Davidsfonds is in het kader daarvan niet 
verantwoordelijk voor de verdere verwerking 
van de persoonsgegevens door die onder-
aannemers of contractspartijen.

6.4 Het Davidsfonds slaat de persoonsgegevens 
op (i) voor de periode die nodig is om haar 
diensten, activiteiten of producten waarop je 
een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen 
of aanbieden, met een maximumtermijn van 
5 jaar na de laatst geleverde dienst, activiteit 
of product, of (ii) voor 5 jaar na de laatste 
activatie door jou als lid, of (iii) voor zolang 
het Davidsfonds (of haar rechtsopvolger) 
bestaat voor wat betreft de gegevens die 
zijn opgeslagen in het kader van het archief 
van het Davidsfonds. 

7. Jouw rechten 

7.1 De Privacywetgeving verleent jou een aantal 
rechten met betrekking tot jouw persoons-
gegevens. Je hebt het recht: 
I. op inzage en kopie van jouw persoons-

gegevens;
II. om jouw persoonsgegevens te laten 

verbeteren als er fouten in zouden 
staan;

III. om jouw persoonsgegevens te laten 
wissen voor zover één van de gevallen 
opgesomd in artikel 17 van de AVG van 
toepassing is;

IV. om de verwerking van jouw persoons-

gegevens te laten beperken;
V. om jouw persoonsgegevens te laten 

overdragen aan een derde;
VI. op bezwaar tegen de verwerking van 

jouw persoonsgegevens, in het bijzon-
der in het kader van directe marketing;

VII. om jouw toestemming op basis waar-
van het Davidsfonds gerechtigd is om 
jouw persoonsgegevens te verwerken, 
in te trekken;

VIII. om een klacht in te dienen bij de Com-
missie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (de “Privacy-
commissie”) als je van mening bent dat 
de verwerking van jouw persoonsgege-
vens strijdig is met de Privacywetgeving. 

7.2 Mits bewijs van identiteit kan je voor het 
uitoefenen van de bovenstaande rechten 
en voor verdere vragen een schriftelijke, 
gedateerde en ondertekende aanvraag 
richten per brief naar Quinten Metsysplein 
12, 3000 Leuven of via e-mail naar privacy@
davidsfonds.be. 

8. Beveiliging

8.1 Het Davidsfonds verbindt zich ertoe om 
naar best vermogen alle redelijke maatre-
gelen te nemen om de bescherming van 
jouw persoonsgegevens te waarborgen 
via technische veiligheidsvoorschriften en 
een adequaat veiligheidsbeleid voor haar 
medewerkers. De door jou aan het Davids-
fonds bezorgde persoonsgegevens blijven 
bewaard bij het Davidsfonds of desgevallend 
bij de verwerker van persoonsgegevens op 
servers in België of Nederland. Je erkent en 
aanvaardt dat het doorsturen en bewaren 
van persoonsgegevens nooit zonder risico is 
en bijgevolg dat de schade die je zou lijden 
door het onrechtmatig gebruik van jouw 
persoonsgegevens door derden nooit op het 
Davidsfonds kan worden verhaald.

9. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank

9.1 Je gaat ermee akkoord dat alle geschillen 
tussen jou en het Davidsfonds in verband 
met persoonsgegevens en privacy-aangele-
genheden exclusief worden beheerst door 
het Belgische recht. 

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgege-
vens behoort tot de exclusieve bevoegdheid 
van de rechtbanken van Leuven, met uitslui-
ting van iedere andere rechtbank. 

Davidsfonds verbindt zich ertoe de passende 
technische en organisatorische maatregelen 
te nemen om de persoonsgegevens AVG 
conform te beschermen. Voor het optimaal 
verlenen van de reisdiensten worden de 
nodige persoonsgegevens gecapteerd en 
uitgewisseld via onze partner Omnia Travel 
die instaat voor de praktische organisatie 
van de reis, en die bovendien juridisch en 
financieel verantwoordelijk is. Omnia Travel 
is een AVG conforme organisatie en gaat 
zorgvuldig om met de persoonsgegevens 
van onze reizigers. 
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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 kunt altijd terecht in een Omnia 
Travel reiskantoor. En o ja, aan de reservatie van een Da-
vidsfonds Cultuurreis zijn nooit dossierkosten verbonden. 
Mooi meegenomen, toch?

PER TELEFOON
016 24 38 38

Dit is het nummer van Omnia Travel waar 
u terecht kunt voor informatie over alle 
Davidsfonds Cultuurreizen. U kunt ook 
meteen telefonisch uw reis boeken. Om-
nia Travel is bereikbaar van maandag tot 
vrijdag van 9 tot 17 uur. 

VIA E-MAIL
CULTUURREIZEN@OMNIATRAVEL.BE

U kunt ook vlot per e-mail een Davids-
fonds Cultuurreis boeken of informatie 
vragen. Vermeld wel altijd uw contact-
gegevens en de reis in kwestie waarover 
u mailt (bestemming, reisleider en ver-
trekdatum). 

OP DE WEBSITE
WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN

Op deze pagina vindt u up-to-date infor-
matie over Davidsfonds Cultuurreizen. Via 
‘overzicht reizen’ kunt u een reis zoeken. 
Op de pagina van een reis kunt u die met-
een online boeken via de link ‘Om in te 
schrijven, klik hier’. 

INFO & 
RESERVATIE

IN EEN REISKANTOOR
VAN OMNIA TRAVEL

Daar kunt u terecht voor informatie over alle Davidsfonds Cul-
tuurreizen en om een reis te boeken. Er zijn Omnia Travel reiskan-
toren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Roeselare. 
Adressen en openingsuren vindt u op www.omniatravel.be.

GRAAG KORTING
OP UW CULTUURREIS?

Als Davidsfonds lid krijgt u onmiddellijk korting op een cultuur-
reis van minimum 3 dagen. 
• € 40 per reiziger op steden-, muziek- en rondreizen in en 

buiten Europa
• € 60 per reiziger op rondreizen in de rest van de wereld
En een lidmaatschap geldt voor het hele gezin! Als koppel strijkt 
u dus 2 keer de korting op.

Nog geen lid? Surf dan naar www.davidsfonds.be/lidworden en 
kies voor € 40 boeken uit meer dan 250 titels, inclusief boeken 
van heel wat reisleiders zoals Luc De Vos en Hedwig Zeedijk. 
Of betaal een vaste bijdrage van € 40. 
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BESTEMMINGEN

Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider

za  09/06/2018 ........10 ...... Toscane & Umbrië  ......................................... Roger Delbaere
di  12/06/2018 ........4 ........ Lyon .............................................................. Mia Doornaert
di  12/06/2018 ........9 ........ Spanje in de voetsporen van keizer Karel ........ Bart Van Thielen en Gustaaf Janssens

ma  02/07/2018 ........16 ...... Mongolië ....................................................... Bert Gevaert
di  03/07/2018 ........1 ........ Neeritter en Roermond ................................... Luc Ponet, Peter Maus en Daniel Vanden Broecke
wo  04/07/2018 ........4 ........ München ....................................................... Johan Uytterschaut
di  10/07/2018 ........8 ........ Dourocruise  .................................................. Jan Goossens
di  24/07/2018 ........8 ........ Proceno ......................................................... Sigiswald en Marie Kuijken
wo  25/07/2018 ........6 ........ Berlijn & Potsdam .......................................... Ronald Sledsens
zo  29/07/2018 ........7 ........ Crete Senesi .................................................. Yves Senden

wo  22/08/2018 ........8 ........ Zuid-Groenland .............................................. Louis Beyens
do  23/08/2018 ........9 ........ Schotland  ..................................................... Bob Minnekeer
vr  24/08/2018 ........3 ........ Trier .............................................................. Edward De Maesschalck

za  01/09/2018 ........12 ...... Trans-Atlantische cruise ................................. John Everaert en Greet De Keyser
zo  02/09/2018 ........11 ...... Etnisch Albanië .............................................. Wim Vanhoorne
ma  03/09/2018 ........5 ........ De Rhônevallei .............................................. Gido Van Imschoot
di  04/09/2018 ........7 ........ Cruise in Venetië, Veneto & Emilia-Romagna .... Johan Van Cauwenberge
do  06/09/2018 ........5 ........ Gdansk ......................................................... Rita Depestel-Martynowski
do  06/09/2018 ........12 ...... Donaucruise .................................................. Jacques Van Remortel
za  08/09/2018 ........9 ........ Bretagne ....................................................... Roger Delbaere
do  13/09/2018 ........5 ........ Turijn ............................................................ Jozef Schildermans en Hilde Sels
ma  17/09/2018 ........7 ........ Chicago ......................................................... Ronald Sledsens
di  18/09/2018 ........6 ........ Kopenhagen & Oslo ....................................... Joris Capenberghs
do  20/09/2018 ........4 ........ Boedapest ..................................................... Etienne Rooms
vr  21/09/2018 ........4 ........ Jesi ............................................................... Jan Dewilde
za  22/09/2018 ........2 ........ Rotterdam ..................................................... Marc Dubois 
za  22/09/2018 ........8 ........ De Spaanse Pyreneeën ................................... André De Winter
di  25/09/2018 ........8 ........ Andalusië ...................................................... Guido Declercq
wo  26/09/2018 ........5 ........ Dresden & Berlijn ........................................... Luc De Vos
wo  26/09/2018 ........7 ........ De Romantische Strasse in Duitsland .............. Roland Duhamel
do  27/09/2018 ........4 ........ Wenen........................................................... Hans Martens

C H R O N O L O G I S C H
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ma  01/10/2018 ........5 ........ De Périgord  ................................................... Alexander Roose en Chris Michel
wo  03/10/2018 ........5 ........ Parma ........................................................... Anne-Mie Lobbestael
za  06/10/2018 ........6 ........ Bordeaux ...................................................... Gido Van Imschoot
za  06/10/2018 ........11 ...... Oezbekistan .................................................. Koert Debeuf
di  09/10/2018 ........6 ........ Lissabon & de Alentejo .................................. Patricia Baetslé
wo  10/10/2018 ........13 ...... Kenia ............................................................ Jan Francois
wo  10/10/2018 ........16 ...... Zuid-Mexico, Guatemala & Belize .................... Joris Capenberghs
wo  10/10/2018 ........16 ...... Peru .............................................................. Annelies Valgaeren
do  11/10/2018 ........6 ........ Malta ............................................................ Paul Cools en Peter Donath
vr  12/10/2018 ........8 ........ Qatar & Oman ................................................ Majd Khalifeh

vr  02/11/2018 ........4 ........ Loon in Beieren ............................................. Jan Vaes
di  06/11/2018 ........11 ...... Argentinië ..................................................... Annemie Struyf
do  08/11/2018 ........4 ........ Oxford ........................................................... Luc Ponet
wo  14/11/2018 ........5 ........ Wereldgodsdiensten in België ........................ Prakash Goossens
do  22/11/2018 ........4 ........ Luzern ........................................................... Waldo Geuns
vr  23/11/2018 ........3 ........ Moderne kunst rond het Ruhrgebied ............... Hans Martens
vr  23/11/2018 ........16 ...... India ............................................................. Anne Desplenter
ma  26/11/2018 ........9 ........ Gambia ......................................................... Louis Eelen

vr  14/12/2018 ........3 ........ Wenen........................................................... Roger Van der Linden
wo  19/12/2018 ........5 ........ Krakau .......................................................... Erik Gobin
do  20/12/2018 ........9 ........ Israël & de Palestijnse gebieden ..................... Bart Van Thielen
vr  21/12/2018 ........3 ........ Bever ............................................................ Sigiswald Kuijken
za  22/12/2018 ........5 ........ Berlijn ........................................................... Rik Tyrions
za  22/12/2018 ........5 ........ Leipzig .......................................................... Beatrijs Van Hulle
za  22/12/2018 ........5 ........ Praag ............................................................ Els Swinnen
vr  28/12/2018 ........6 ........ Donaucruise .................................................. Mia Doornaert
vr  28/12/2018 ........6 ........ Libanon ......................................................... Karel Peeters
za  29/12/2018 ........5 ........ Rome ............................................................ Gil Michaux
za  29/12/2018 ........5 ........ Moskou & Soezdal ......................................... Wim Coudenys
zo  30/12/2018 ........5 ........ Napels & Pompeii .......................................... Luc Verhuyck

zo  20/01/2019 ........5 ........ Malta ............................................................ Pieter Bergé
wo  30/01/2019 ........5 ........ Salzburg ........................................................ Jan Dewilde
wo 30/01/2019 .........13 ...... Cuba ............................................................. Dirk Tieleman en Lut Baten

do  07/02/2019 ........15 ...... Thailand ........................................................ Helga Van der Veken
vr  08/02/2019 ........3 ........ Moderne kunst rond het Ruhrgebied ............... Hans Martens
zo  17/02/2019 ........6 ........ IJsland........................................................... Annie Cabuy

di  05/03/2019 ........15 ...... Japan ............................................................ Marc Van Craen
do  14/03/2019 ........8 ........ Cruise Albanië ............................................... John Everaert

ONS AANBOD

Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider
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Als u terugdenkt aan de Davidsfonds Cultuurreizen die 
u al heeft meegemaakt, welke ervaringen zijn u dan het 
meest bijgebleven? Welke momenten, binnen of buiten 
Europa, zult u nooit meer vergeten? En welke reisverhalen 
heeft u al vaak aan vrienden en familie verteld? 

Davidsfonds Cultuurreizen bestaat eind dit jaar 15 jaar. 
Daarom zijn wij samen met ASTOR, de onderzoeksgroep 
toerisme van de KU Leuven, op zoek naar reizigers zoals 
u. Reizigers met ervaring. En reisverhalen. Om die 15 
jaar te capteren in woorden en beelden. 

Al die verhalen en foto’s zetten we op onze nieuwe 
website, die we in augustus lanceren. Zo kunt u uw 
eigen getuigenis lezen en die van heel wat andere 
cultuurreizigers. Om ervaringen te delen. Indrukken 
uit te wisselen. Inspiratie op te doen.

Wat wij u vragen? Of u tijdens de komende maanden 
zo’n 2 uur tijd wilt maken voor een uitgebreid interview. 
Dan duikt een antropoloog van de KU Leuven graag 
met u in uw reisherinneringen.

Interesse om mee te werken? Stuur dan een mailtje 
naar cultuurreizen@davidsfonds.be. 

WAT ZIJN UW 
MEEST BIJZONDERE 

HERINNERINGEN AAN 
EEN DAVIDSFONDS 

CULTUURREIS?



In Rome hangt tijdens de ein-
dejaarsperiode een bijzondere 
sfeer. We genieten samen van de 
luisterrijke wandelingen in straten 
met feeërieke verlichting, van de 
alom tegenwoordige kerstbomen, 
de koren in de kerken, de unieke 
versieringen, de verhalende anek-
dotes ... Waarom kiezen reizigers 
net dan voor de eeuwige stad? 
Misschien om op adem te komen 
van de vele diners en de drukke 
familiebijeenkomsten of gewoon 
om er de overgang van oud naar 
nieuw eens mee te maken … Zo 
heeft iedereen wel zijn reden. 
Roma una vita non e basta.

GIL MICHAUX
reisleider

Veel cultuurreizigers willen naar 
Berlijn, omdat ze de Duitse hoofd-
stad kennen uit de geschiedenis-
les: de bunker van Hitler, de cri-
sissen rond de Berlijnse Muur. Ik 
vind het boeiend om hen ook het 
moderne Berlijn te leren kennen, 
de bruisende wereldstad, die ook 
veel jonge mensen aantrekt. En 
met kerst is de stad gehuld in een 
gloed van gezelligheid. Voor mij is 
de reis echt geslaagd als mijn me-
dereizigers na 4 of 5 dagen komen 
zeggen dat ze later op eigen kracht 
terug naar Berlijn willen.

RIK T YRIONS
oud-VRT-journalist en reisleider

Het was een mooie ervaring om 
met oudjaar in het mooie Athene 
te verblijven met zo’n perfecte 
gids. Het was leerzaam en ik heb 
er veel van de geschiedenis opge-
stoken. Het vuurwerk met oudjaar 
op het Parthenon was een ervaring 
om niet te vergeten. Na Berlijn, 
Moskou en Venetië was Athene 
de vierde nieuwjaarsreis die ik 
gedaan heb. Ze waren allemaal 
super. Ik kijk ernaar uit in deze 
brochure te ontdekken welke ein-
dejaarsreizen voorzien zijn voor 
dit jaar. 

JENNY JOSEPH
reiziger uit Zottegem

U bent op zoek naar culturele hoogtepunten, unieke ontdekkingen en exclusieve be-
levenissen? U wilt topkwaliteit die toch betaalbaar is? Dan zit u goed bij Davidsfonds 
Cultuurreizen. Ontdek op een aangename manier en in fijn gezelschap steden, culturen 
en beschavingen. Met prominente reisleiders die het verschil maken.

WWW.DAVIDSFONDS.BE/CULTUURREIZEN
Volg ons op  


