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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 web-
site. 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?

vormgeving reisgids: Maarten Deckers  • coverbeeld: © Tom Grimbert, Unsplash
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VERWONDERING

In zijn boek Wie (niet) reist is gek stelt 
sociaal psycholoog Ap Dijksterhuis dat 
reizen dé manier is om ons brein soepel 
te houden. En dat heeft alles te maken 
met verwondering. Voor mooie plaatsen, 
bijzondere culturen en mensen ... ‘Niet 
alleen is het heerlijk om verwonderd te 
zijn, verwondering leidt ook tot psycho-
logische groei. Het dwingt onze geest tot 
aanpassing, tot het herschikken van ons 
referentiekader. Verwondering houdt 
onze geest lenig en schudt de kussens 
van ons brein op’, schrijft Dijksterhuis. 
Reizen geeft dus inspiratie en stimuleert 
de creativiteit, haalt vooroordelen onder-
uit, maakt ons gelukkiger én houdt ons 
mentaal gezond.

En de wereld nodigt uit tot verwonde-
ring, net zoals het aanbod dat u in deze 
nieuwe brochure vindt. Zo kunt u naar 
Zuid-Engeland om te worden onderge-
dompeld in de Engelse taal en cultuur, 
naar Rusland om er meer over de sym-
boliek in de cultuur en samenleving te 
ontdekken en naar Egypte om zelf de pi-
ramiden te zien en over de Nijl te varen. 
Of wilt u bourgognewijnen proeven en 
wijnboeren ontmoeten? Of samen met 

lokale inwoners orthodox Pasen vieren 
in Sint-Petersburg of Ethiopië? 

Bovendien verwondert u zich tijdens een 
Davidsfonds Cultuurreis niet alleen. Uw 
beleving wordt nog versterkt door het feit 
dat u in groep reist, samen cultuur beleeft. 

‘Gedeelde ervaringen creëren een gevoel 
van samenhorigheid. Reizen in groep kan 
daarom aanvoelen als een capsule waarin 
je even los bent van je eigen wereld’, ver-
telt Wendy Niesen, experte groepspsycho-

logie aan Thomas More, in een artikel in 
De Standaard*. Los van uw eigen wereld, 
maar zo verbonden met de andere reizigers 
en het land van uw bestemming.

En dat gevoel van verbondenheid willen 
we nog verder uitbouwen. Daarom kunt 
u volgend jaar mee op Loirecruise op een 
schip dat exclusief voor Davidsfonds Cul-
tuurreizigers is voorbehouden. Eén grote 
groep zielsverwanten, allen op zoek naar 
verwondering. Die cruise lanceren we 
trouwens naar aanleiding van onze vijf-
tiende verjaardag, waarover u verderop 
in deze brochure meer leest. Een verjaar-
dag die we niet zouden vieren zonder u. 
Daarom wil ik u oprecht bedanken. Voor 
het vertrouwen dat u in ons heeft, keer 
op keer, reis na reis. Dankuwel!

Op naar de volgende 15 jaar. Ik hoop met 
u erbij! 

Hartelijke groeten.

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

* Een groepsreis is op zich al een bestemming,  
artikel in De Standaard 09/08/2018

Niet alleen is 
het heerlijk om 

verwonderd te zijn, 
verwondering 
leidt ook tot 

psychologische 
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Davidsfonds Cultuurreizen wordt dit najaar 
15 jaar. En dat vieren wij, samen met u! Dit 
najaar en volgend jaar staan er heel wat 
nieuwe dingen en feestelijkheden op het 
programma. U leest er alles over in deze 
brochure.

Hoe het allemaal begon

In juni 2003 verscheen de allereerste reis-
brochure van Davidsfonds Cultuurreizen. 
Daarin werden zo’n tiental reizen aangekon-
digd, waarvan de eerste begon op 19 decem-
ber 2003. Daarom beschouwen we dat als de 
verjaardag van Davidsfonds Cultuurreizen. 
De bestemmingen waren zeer uiteenlopend: 
van stedentrips naar Essen, Barcelona en Sint-
Petersburg tot rondreizen in Egypte, Mexico en 
Zuid-Afrika. Ondertussen, bijna 15 jaar later, 
zijn er duizenden reizigers naar honderden be-
stemmingen over de hele wereld gegaan en dat 
samen met deskundige reisleiders en andere 
geïnteresseerde reizigers. In het Davidsfonds 
Cultuurmagazine van september vindt u een 
artikel over die boeiende geschiedenis. Hebt 
u (nog) geen Davidsfonds Cultuurkaart? U 
kunt het artikel ook lezen op onze website.

Met dank aan onze partners

Die 15 jaar hadden we waarschijnlijk niet ge-
haald zonder onze partners. En eentje in het 
bijzonder: Omnia Travel. Zij nemen de prakti-
sche uitwerking en organisatie van de reizen 
op zich sinds 2010. Dat betekent ook dat zij uw 
reservatie opvolgen, u alle reisdocumenten 
toesturen, en nog 101 zaken achter de schermen. 

Naast een logistieke partner hebben we 
echter ook heel wat inhoudelijke partners. 
Dankzij hen kunnen wij u telkens weer een 
zeer divers reisaanbod voorstellen met originele 
invalshoeken, zoals een reis met exclusieve 
bezoeken aan Auschwitz i.s.m. Kazerne Dos-
sin, een reis in het spoor van Brussels Phil-
harmonic naar New York, een reis met veel 
aandacht voor natuurprojecten i.s.m. WWF 
naar Thailand … Kijk eens op pag. 16 voor een 
overzicht van onze partners.

Verankerd in Davidsfonds 

Davidsfonds Cultuurreizen staat niet op zich-

zelf. Het maakt deel uit van Davidsfonds, dat 
naast reizen ook cursussen en evenementen 
organiseert, een boekenlabel is en een grote 
socio-culturele vereniging met duizenden 
vrijwilligers achter zich. Dankzij die context 
kunnen wij u niet alleen reizen aanbieden, 
maar ook boeken die qua thematiek aansluiten 
bij uw reis en cursussen en evenementen die 
u klaarstomen voor uw bestemming. Davids-
fonds Academie biedt immers niet alleen the-
macursussen en dagevenementen aan, maar 
ook taal- en cultuurcursussen over o.a. Spanje, 
China en Rusland. In deze brochure vindt u 
daarom bij heel wat reizen een doorverwijzing 
naar een bepaalde cursus of een bepaald boek 
of evenement. Meer informatie vindt u op de 
website www.davidsfonds.be. 

Nieuwe website

Zag u het al? Vanaf nu vindt u het volledige 
reisaanbod op www.cultuurreizen.be, een 
gloednieuwe website! Wij hopen dat u er net 
zo enthousiast over bent als wij! En vooral: dat 
u er nog meer reisinspiratie opdoet en gemak-
kelijker een reis terugvindt. Wij geven u alvast 
graag een duwtje in de rug.

04 15 JAAR CULTUURREIZEN



Op de startpagina van de website vindt u heel wat manieren om 
meteen de informatie te krijgen die u zoekt.

 • In de zoekbalk kunt u een reis zoeken op bestemming, reisleider, 
bezienswaardigheid …

 • Met de 4 icoontjes kunt u een reis zoeken aan de hand van de be-
stemming, reisleider, soort reis (stedenreis, muziekreis, rondreis, 
cruise en themareis) en datum

Zodra u op de startpagina naar beneden scrollt, komt er rechts boven-
aan een menubalk tevoorschijn. 

 • Onder ‘Troeven’ vindt u heel wat informatie over wat een Davids-
fonds Cultuurreis is

 • Bij ‘Aanbod’ vindt u een uitklapmenu, waardoor u meteen te-
rechtkomt op een overzichtspagina met alle ‘Bestemmingen’, 
‘Reisleiders’, ‘Stedenreizen’, ‘Muziekreizen’, ‘Rondreizen’, ‘Cruises’,  
‘Themareizen’ en ‘Laatste plaatsen’. Bij Themareizen vindt u de 
muziek-, wijn- en tuinreizen allemaal samen en andere reizen rond 
een bepaald thema

 • Onder ‘Over ons’ vindt u informatie over wie we zijn en wie er 
allemaal aan Davidsfonds Cultuurreizen meewerkt

 • Bij ‘Contact’ vindt u alle manieren om ons en Omnia Travel te 
contacteren

WWW.CULTUURREIZEN.BE

Op de pagina van een reis vindt u alle informatie over die reis in 
kwestie. Op de wisselknop ‘Kaart – Lijst’ kunt u kiezen voor een 
weergave van de reis op een wereldkaart of overzichtelijk in een 
beschrijving. Via een duidelijk knop kunt u uw reis gemakkelijk 
online boeken, via de website van Omnia Travel.

Maar er zijn nog altijd andere manieren om uw reis te boeken. Zoals 
via het papieren inschrijvingsformulier in deze brochure (zie pag. 
155), in een Omnia Travel reiskantoor of via e-mail. Meer informatie 
over uw reservatie vindt u op pag. 153.

menubalk

0515 JAAR CULTUURREIZEN
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Reisverhalen

Helemaal nieuw op de website zijn getuigenis-
sen van andere reizigers. En niet zomaar getui-
genissen. Samen met ASTOR, de onderzoeks-
groep toerisme van de KU Leuven, verzamelen 
we sinds vorig jaar reisverhalen van reisleiders 
en reizigers van Davidsfonds Cultuurreizen. 
Tijdens een uitgebreid interview krijgen ze de 
kans hun meest merkwaardige en beklijvende 
ervaringen te vertellen. Het resultaat daarvan 
leest u op de website, waar telkens meer en 
meer anekdotes zullen worden aangevuld. 
Wilt u zelf over uw reiservaringen vertellen? 
Dan komt prof. dr. Marc Vanlangendonck graag 
eens bij u langs voor een interview. Stuur een 
mailtje naar cultuurreizen@davidsfonds.be met 
als onderwerp ‘Reisverhalenbank’ en wij nemen 
contact met u op om een afspraak te maken.

Verjaardagscruise

Naar aanleiding van onze 15de verjaardag 
lanceren we ook een heuse verjaardagscruise. 
Van 27 september tot 3 oktober 2019 kunt u 
een bijzondere cruise maken op de Loire. U 
logeert aan boord van een luxueus schip van 
CroisiEurope, dat exclusief voor Davidsfonds 
Cultuurreizigers is gereserveerd. Met Gido 
Van Imschoot en Ronny Debaere ontdekt u de 
lekkerste wijnen van de streek, Mia Doornaert 
leert u de regio cultuurhistorisch beter kennen 
en op de boot geniet u van concerten door 
Piet J. Swerts. De pas ontworpen rechtsnarige 
piano van Maene reist mee, waarop Piet Franse 
barokke en impressionistische muziek speelt, 
een Satirecital geeft én zijn eigen 24 Straight 
Strung Pianosonatas brengt. Meer informatie 
over de cruise vindt u vanaf pag. 136.

Trouwe reizigers

Sinds enkele jaren zetten we trouwe reizigers 
in de bloemetjes. Als u 10 of meer Davidsfonds 
Cultuurreizen meemaakt, verwennen wij u 
met een aantal voordelen. Ook in 2019 geniet 
u daarvan:

 « U krijgt elke brochure vóór de officiële lan-
cering te zien. Dat betekent dat u in alle rust 
uw favoriete reizen kunt selecteren en met 
voorrang via e-mail kunt boeken

 « U krijgt een mooi cadeau als u naar het 
reisevenement komt

 « U wordt af en toe uitgenodigd voor een ex-
clusief evenement

Houd ’m vrij
2019 is nog ver weg, maar u kunt nu al enkele 
data in uw agenda zetten. Toch als u dan het 
nieuwste reisaanbod voor de zomer en het na-
jaar van 2019 wilt ontdekken. Wij kijken ernaar 
uit u op een van de volgende evenementen te 
ontmoeten:

 → Reisevenement Davidsfonds  
Cultuurreizen
Zat 19 januari 2019 in Provinciehuis  
Vlaams-Brabant in Leuven

 → Vakantiesalon Antwerpen
Van don 24 t.e.m. zon 27 januari 2019  
in Antwerp Expo

06 15 JAAR CULTUURREIZEN
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9
NIEUWE REISLEIDERS

Ontmoet de 9 nieuwe reisleiders met wie u 
in 2019 op reis kunt, zoals Karel Van Cau-
wenberghe, Leila Besharat en Yvonne Van 
Eeckhoutte.

11
BESTEMMINGEN

In een handige chronologische lijst krijgt 
u een overzicht van alle reizen. Met een 
wereldkaart waarop u in een oogopslag 
alle bestemmingen ziet.

18
STEDENREIZEN

Reizen naar wereldsteden in Europa en 
daarbuiten. Met Marleen Reynders naar 
Leiden, met Paul Geerts naar Parijs of met 
Hans Geybels naar Vaticaanstad. Of liever 
naar Londen, Milaan of Washington D.C. & 
Philadelphia?

40
MUZIEKREIZEN

Reizen naar cultuursteden met topconcer-
ten en muzikale ontmoetingen. Met Peggy 
Stuyck naar Londen, met Yves Senden naar 
Cuenca & Castilla la Mancha of met Piet J. 
Swerts naar New York. Of liever naar Parijs, 
Dresden of Riga? 

64
RONDREIZEN

Reizen naar unieke bestemmingen in Europa 
en wereldwijd. Met John Everaert naar Ne-
derland, met Luc De Vos naar de Maginot-
linie & Verdun of met Christiane Struyven 
naar Málaga & Barcelona. Of liever naar 
Egypte, Azerbeidzjan & Georgië of Chili?

132
CRUISES

Beleef culturele hoogtepunten vanop uw va-
rend luxehotel. Met Liesbeth De Strooper op 
de Seine, met Mia Doornaert op de Baltische 
Zee of met Lieve De Clerck op de Yangtze. Of 
liever een Hurtigrutencruise of Dalmatische 
kustcruise? 

152
PR AK TISCH

Hier vindt u o.a. praktische informatie, het 
inschrijvingsformulier en uitleg over korting 
en taal- en cultuurcursussen. 
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SAMEN ONT DEKKEN,  ONTMOETEN EN GENIETEN

ONTDEKKEN
 + U ontdekt een nieuwe bestemming of een 

voor u bekende bestemming vanuit een an-
dere invalshoek. Wat denkt u van Londen in 
het teken van de brexit, midden-Duitsland 
met aandacht voor de wijnen of Cuba in het 
spoor van 60 jaar revolutie?

 + Dankzij het rijke programma bezoekt u veel 
meer dan u alleen zou kunnen en dat met 
uitleg door uw reisleider

 + U komt soms op bijzondere plekken die 
voor toeristen verborgen blijven of niet 
toegankelijk zijn

 + Tijdens een themareis heeft u de kans om 
zich te verdiepen in een bepaald onderwerp 
en verschillende facetten van muziek, wijn, 
tuinen … te leren kennen

 + Dankzij verschillende samenwerkingen met 
andere organisaties bezoekt u niet alleen de 
culturele hoogtepunten van een land maar 
ook unieke projecten, zoals van BRS of WWF

ONTMOETEN
 + Zelfs als u zonder reisgenoot vertrekt, beleeft 

u een Davidsfonds Cultuurreis nooit alleen. 
Uw 14 à 24 reisgenoten zijn net als u cultuur-
liefhebbers en doorgaans generatiegenoten. 
Met hen deelt u een interesse in geschiede-
nis, kunst, wijn of muziek … 

 + Uw medereiziger bij uitstek is uw reisleider. 
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 uitge-
breide toelichting of korte samenvatting. 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 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 Vlamingen 
in de Wereld ontmoet u tijdens uw reis mis-
schien 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 am-
bassadeur, muzikant of dirigent …

GENIETEN
 + Reizen met Davidsfonds Cultuurreizen is 

reizen met alle comfort. Denk aan kwaliteits-
volle hotels, vervoer in een comfortabele 
autocar met airconditioning, maaltijden in 
aangename lokale restaurants …

 + 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 bovenha-
len. Zelfs niet voor fooien 

 + Niet alleen musea en bezienswaardigheden 
staan op het programma van een Davids-
fonds Cultuurreis. Ook de plaatselijke gastro-
nomie staat op het menu. Een echte Iraanse 
maaltijd bij een gezin thuis in Shiraz, een 
goed glas Libanese wijn, andere lokale spe-
cialiteiten … Alle zintuigen worden verwend

 + U geniet tijdens sommige reizen van een 
bijzondere ervaring, zoals een knap concert, 
een avondmaal op het dak van de Reichstag, 
een overnachting in een klooster of Heritage 
Hotel …

DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN?
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Stephan
NEETENS

Azerbeidzjan &
 Georgië

Tom
SIMONTS

Londen
 

Philippe
DESPRIET

Nord-Pas-de-Calais
 

Leila
BESHARAT

Iran
 

Karel VAN
CAUWENBERGHE

Amsterdam
 

Dominique 
PIETERS

Weimar, Dessau 
& Berlijn

Marc
GEORGE

Kreta
 

Yvonne
VAN EECKHOUTTE

Hurtigrutencruise
 

Gerd
BRABANT

Midden-Duitsland
 

De deskundige reisleiders zijn een van 
de troeven van Davidsfonds Cultuurrei-
zen. Dankzij hun expertise, kennis van de 
bestemming en passie om die met u te 
delen, haalt u het beste uit uw reis. Wij zijn 
trots op al onze reisleiders, maar stellen u 
graag de 9 nieuwkomers voor. Zij kunnen 
niet wachten om samen met u op reis te 
vertrekken en nieuwe bestemmingen of 
bekende plekken met een nieuwe invals-
hoek te ontdekken. 

ONTDEK DE 
NEGEN NIEUWE 

REISLEIDERS

9
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Het was een zeer leerrijke en verrijkende ervaring op het 
gebied van wetenschapsfilosofie in een schitterende omgeving 
op Kreta met 2 uitstekende reisleiders. We hebben heel interes-
sante en mooie uitstappen gedaan en genoten van de heerlijke 
Kretenzische keuken en drank in een tof gezelschap.

–  EEN REIZIGER OVER DE CULTUURREIS NAAR KRETA 

MET GERARD BODIFEE EN PIETER THYSSEN
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BESTEMMINGEN

Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina

NOVEMBER
vr 02/11/2018 .........4 ........ Loon in Beieren ............................................. Jan Vaes ................................................... 78
do 08/11/2018 .........4 ........ Oxford ........................................................... Luc Ponet ................................................. 50
zo 11/11/2018 .........1 ........ Leiden ........................................................... Marleen Reynders ..................................... 20
wo 14/11/2018 .........5 ........ Wereldgodsdiensten in België ........................ Prakash Goossens ..................................... 66
do 22/11/2018 .........4 ........ Luzern ........................................................... Waldo Geuns ............................................ 55
vr 23/11/2018 .........16 ...... India ............................................................. Anne Desplenter ..................................... 120

DECEMBER
zo 16/12/2018 .........1 ........ Amsterdam .................................................... Yves Senden ............................................. 44
wo 19/12/2018 .........5 ........ Krakau .......................................................... Erik Gobin ................................................. 27
do 20/12/2018 .........9 ........ Israël & de Palestijnse gebieden ..................... Bart Van Thielen ...................................... 112
vr 21/12/2018 .........3 ........ Bever ............................................................ Sigiswald Kuijken ...................................... 43
za 22/12/2018 .........5 ........ Berlijn & Potsdam .......................................... Rik Tyrions ................................................ 24
za 22/12/2018 .........5 ........ Leipzig .......................................................... Beatrijs Van Hulle ...................................... 53
za 22/12/2018 .........5 ........ Praag ............................................................ Els Swinnen .............................................. 57
vr 28/12/2018 .........6 ........ Libanon ......................................................... Karel Peeters........................................... 114
vr 28/12/2018 .........6 ........ Donaucruise .................................................. Mia Doornaert ......................................... 146
za 29/12/2018 .........5 ........ Rome ............................................................ Gil Michaux .............................................. 30
za 29/12/2018 .........5 ........ Moskou & Soezdal ......................................... Wim Coudenys .......................................... 83
zo 30/12/2018 .........5 ........ Napels & Pompeii .......................................... Luc Verhuyck ............................................ 32

JANUARI
zo 20/01/2019 .........5 ........ Malta ............................................................ Pieter Bergé .............................................. 59
wo 30/01/2019 .........5 ........ Salzburg ........................................................ Jan Dewilde .............................................. 56
wo 30/01/2019 .........13 ...... Cuba ............................................................. Dirk Tieleman & Lut Baten ....................... 130

FEBRUARI
zo 03/02/2019 .........1 ........ Amsterdam   .................................................. Els Van Hoof ............................................. 45
di 05/02/2019 .........12 ...... Egypte ........................................................... Marleen Reynders ................................... 108
do 07/02/2019 .........15 ...... Thailand ........................................................ Helga Van der Veken................................ 122
za 09/02/2019 .........2 ........ Bonn & Keulen ............................................... Dimitri De Maesschalck ............................. 23
zo 17/02/2019 .........6 ........ IJsland........................................................... Annie Cabuy ............................................. 79

MAART
ma 04/03/2019 .........5 ........ Rome ............................................................ Luc Verhuyck ............................................ 31
ma 11/03/2019 .........16 ...... India   ........................................................... Anne Desplenter ..................................... 120
di 12/03/2019 .........7 ........ New York ....................................................... Piet J. Swerts............................................. 62

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

Voor info & reservatie zie pagina 153 →
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Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina

di 26/03/2019 .........8 ........ Israël & de Palestijnse gebieden ..................... Réginald Moreels .................................... 110

APRIL
za 06/04/2019 .........8 ........ Washington D.C. & Philadelphia ..................... Ronald Sledsens ....................................... 38
za 06/04/2019 .........14 ...... Chili .............................................................. Roger Delbaere ....................................... 128
zo 07/04/2019 .........5 ........ Venetië.......................................................... Luc Verhuyck ............................................ 35
ma 08/04/2019 .........13 ...... Iran ............................................................... Leila Besharat ......................................... 116
do 11/04/2019 .........2 ........ De Maginotlinie & Verdun ............................... Luc De Vos ................................................ 70
vr 12/04/2019 .........17 ...... China ............................................................ Lieve De Clerck ....................................... 118
za 13/04/2019 .........16 ...... Ethiopië ........................................................ Katelijne Hermans ................................... 124
zo 14/04/2019 .........1 ........ Amsterdam .................................................... Karel Van Cauwenberghe ........................... 46
zo 14/04/2019 .........9 ........ Cuenca & Castilla la Mancha ........................... Yves Senden ............................................. 60
di 16/04/2019 .........5 ........ Firenze .......................................................... Luc Verhuyck ............................................ 36
do 18/04/2019 .........4 ........ Milaan........................................................... Bruno Spaepen ......................................... 34
do 25/04/2019 .........5 ........ Sint-Petersburg .............................................. Vladimir Ronin .......................................... 29
do 25/04/2019 .........8 ........ Dalmatische kustcruise .................................. Wim Vanhoorne ...................................... 148

MEI
do 02/05/2019 .........4 ........ Berlijn & Potsdam .......................................... Rik Tyrions ................................................ 25
do 02/05/2019 .........4 ........ Londen   ........................................................ Peggy Stuyck ............................................ 49
zo 05/05/2019 .........7 ........ Zuid-Engeland ............................................... Guido Latré ............................................... 75
zo 05/05/2019 .........5 ........ Málaga & Barcelona ....................................... Christiane Struyven ................................... 93
zo 05/05/2019 .........13 ...... Azerbeidzjan & Georgië .................................. Stephan Neetens .................................... 106
ma 06/05/2019 .........8 ........ Lazio ............................................................. Gil Michaux .............................................. 89
ma 06/05/2019 .........7 ........ Midden-Spanje   ............................................ Brigitte Raskin .......................................... 96
ma 06/05/2019 .........7 ........ Donaucruise .................................................. Jacques Van Remortel .............................. 144
di 07/05/2019 .........6 ........ Bari & Matera ................................................ Herman Cole ............................................. 90
di 07/05/2019 .........9 ........ Sicilië ............................................................ Carlos Steel .............................................. 91
wo 08/05/2019 .........12 ...... Kreta ............................................................. Marc George ........................................... 104
wo 08/05/2019 .........9 ........ Baltische landen  ........................................... Bea Honoré ............................................... 81
wo 08/05/2019 .........10 ...... Sint-Petersburg & de Zilveren Ring .................. Emmanuel Waegemans ............................. 84
do 09/05/2019 .........4 ........ Parijs ............................................................ Paul Geerts ............................................... 21
do 09/05/2019 .........4 ........ Weimar, Dessau & Berlijn ............................... Dominique Pieters..................................... 76
vr 10/05/2019 .........3 ........ Londen   ........................................................ Tom Simonts ............................................. 22
vr 10/05/2019 .........4 ........ Valencia  ....................................................... André De Winter ........................................ 37
za 11/05/2019 .........5 ........ Berlijn & Potsdam .......................................... Piet J. Swerts............................................. 51
za 11/05/2019 .........2 ........ Nederland ..................................................... John Everaert ............................................ 67
za 11/05/2019 .........3 ........ Nederland ..................................................... Frans-Jos Verdoodt .................................... 68
zo 12/05/2019 .........5 ........ De wijnen van Midden-Duitsland .................... Gerd Brabant ............................................ 77
di 14/05/2019 .........10 ...... Spanje langs de Vía de la Plata ....................... Chris De Paepe.......................................... 98
wo 15/05/2019 .........5 ........ Auschwitz & Krakau ....................................... Christophe Busch & Johan Puttemans......... 26
za 18/05/2019 .........8 ........ Corsica .......................................................... Brigitte Voeten .......................................... 72
za 18/05/2019 .........5 ........ Cruise op de Seine van Honfleur naar Parijs ..... Liesbeth De Strooper ............................... 134
za 18/05/2019 .........15 ...... De zijderoute met Yangtzecruise ..................... Lieve De Clerck ....................................... 150
zo 19/05/2019 .........14 ...... Griekenland ................................................... Walter Van Strydonck .............................. 102
vr 24/05/2019 .........8 ........ Moskou & Sint-Petersburg .............................. Olga Novitskaja ......................................... 82
za 25/05/2019 .........2 ........ Parijs ............................................................ Waldo Geuns ............................................ 48
do 30/05/2019 .........5 ........ Dresden ........................................................ Els Swinnen .............................................. 52
vr 31/05/2019 .........10 ...... De camino naar Santiago de Compostela ........ Bart Van Thielen & Pieter Thiels ................. 94

JUNI
1ste helft juni 2019 ...4 ........ Riga .............................................................. Johan Uytterschaut .................................... 58
za 01/06/2019 .........16 ...... Rwanda ......................................................... Wim Moens............................................. 126
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Afreisdatum # dagen Bestemming Reisleider pagina

ma 03/06/2019 .........5 ........ Bourgogne ..................................................... Gido Van Imschoot & Ronny Debaere.......... 71
ma 03/06/2019 .........9 ........ Istrië ............................................................. Johan de Boose ......................................... 87
ma 03/06/2019 .........10 ...... Bulgarije ....................................................... Wim Vanhoorne ........................................ 88
vr 07/06/2019 .........4 ........ Vaticaanstad ................................................. Hans Geybels ............................................ 33
za 08/06/2019 .........10 ...... Hongarije ...................................................... Roger Delbaere ......................................... 80
za 08/06/2019 .........13 ...... De Cycladen .................................................. Walter Van Strydonck .............................. 100
wo 12/06/2019 .........5 ........ Zuid-Franse katharenland ............................... Jan Goossens ............................................ 73
do 13/06/2019 .........6 ........ Moskou   ....................................................... Aäron Blomme & Wim Coudenys ................ 28
do 13/06/2019 .........4 ........ De Cotswolds ................................................. Paul Janssen ............................................. 74
zo 16/06/2019 .........1 ........ Amsterdam .................................................... Yves Senden ............................................. 47
di 18/06/2019 .........7 ........ Thüringen & Leipzig ....................................... Yves Senden ............................................. 54
di 18/06/2019 .........6 ........ Kiev & Lviv ..................................................... Alona Lyubayeva ....................................... 86
di 18/06/2019 .........7 ........ Baskenland & Navarra .................................... Chris De Paepe.......................................... 92
za 22/06/2019 .........2 ........ Nord-Pas-de-Calais ........................................ Philippe Despriet  ..................................... 69
ma 24/06/2019 .........11 ...... Baltische Zeecruise ........................................ Mia Doornaert ......................................... 142

JULI
vr 05/07/2019 .........8 ........ Hurtigrutencruise ........................................... Yvonne Van Eeckhoutte ........................... 140

SEPTEMBER
vr 27/09/2019 .........7 ........ Loirecruise .................................................... Mia Doornaert, Piet J. Swerts, 
 Gido Van Imschoot & Ronny Debaere........ 136



DUURZAAM

Respect voor het milieu
Een van de belangrijkste ecologische gevol-
gen van reizen is de uitstoot van CO2. Daarom 
compenseert Davidsfonds Cultuurreizen de 
CO2-uitstoot van uw cultuurreis i.s.m. CO2logic. 
Voor elke vlucht tijdens uw reis geven we een 
bedrag aan hun project in Oeganda, waar 95% 
van de bevolking bij het koken afhankelijk is 
van hout en houtskool. Door duurzame en 
veiligere houtkachels te installeren reduceert 
CO2logic de ontbossing en dringt het kinder-
sterfte terug. Met dit initiatief worden dus niet 
enkel bossen, maar ook mensenlevens gered. 

 + Davidsfonds Cultuurreizen compenseert 
momenteel als enige in de Belgische reis-
sector de CO2-uitstoot van elke vlucht

 + In 2017 maakten we € 18.270 over aan 
CO2logic, goed voor een compensatie 
van 2.157 ton CO2-uitstoot 

 + Een groep cultuurreizigers bezocht samen 
met Chris Michel het project: bekijk het 
filmpje op onze website  

Meer informatie over de visie van Davidsfonds 
Cultuurreizen op duurzaamheid en de projecten 
van CO2logic vindt u op www.cultuurreizen.be

Respect voor de lokale cultuur 
Bij Davidsfonds Cultuurreizen reist u in kleine 
groepen met een reisleider die goed op de 
hoogte is van de lokale gewoontes. In het 
boekje Te gast in ... dat u bij uw reis krijgt (als 
het voor uw bestemming bestaat), vindt u tips 
en weetjes over de lokale cultuur. Bovendien 
staat duurzaamheid letterlijk op het program-
ma van verschillende beleefreizen i.s.m. o.a. 

Ondernemers voor Ondernemers (OVO), WWF 
en de Belgische Raiffeisenstichting (BRS). Tij-
dens zo’n reis komt u meer te weten over lokaal 
ondernemerschap en de werking van ngo’s. 

In 2018 startten we, samen met 
Vlamingen in de Wereld, een 
piloot project. Bij enkele reizen 
neemt een Vlaming die al een 

hele tijd in het gastland woont, onze reisgroep 
op sleeptouw in zijn/haar stad, favoriete musea 
of regio. Of hij/zij sluit aan bij de groep voor 
een maaltijd en vertelt over de integratie en 
de cultuurverschillen met de lokale bevolking. 
We willen op die manier een extra meerwaarde 
aan uw reis geven.

DIEPZINNIG

360° van erfgoed
Bij Davidsfonds Cultuurreizen gaat het niet 
om het op een drafje bezoeken van Unesco-
werelderfgoedplekken en het afvinken van een 
checklist. Elke reisleider laat u alle kanten van 
het erfgoed - in de brede zin van het woord - 
ontdekken. Landschappen en monumenten, 
steden en slagvelden, tradities en gebruiken, 
muziek en literatuur … En dat op een diepzin-
nige manier. Die aanpak hebben we te danken 
aan reisleider Marc Laenen en prof. dr. Marc Van 
Langendonck, die ons op de mogelijkheden van 
respectvol erfgoedtoerisme hebben gewezen.

‘Een van de belangrijkste uitdagingen in 
erfgoedtoerisme is om het eigen karakter van 
de bezochte sites voor te stellen’, vertelt Marc 
Laenen. ‘Een ‘culturele biografie’ verduide-
lijkt de culturele gelaagdheid van landelijke 
en stedelijke cultuurlandschappen. Ze toont 
eerst aan hoe de levensfilosofie, architectuur, 

BEWUST  
OP REIS

‘Reizen is het enige wat geld kost en tegelijk rijker maakt.’ Het is een bekend citaat, maar 
bij Davidsfonds Cultuurreizen geloven we er rotsvast in. We doen er dan ook alles aan om 
uw ervaringen zo rijk en beklijvend mogelijk te maken. En die positieve beleving trekken we 
door naar uw bestemming, de bevolking ter plaatse en kansarmen in Vlaanderen. Zo kunt 
u ervan op aan dat elke cultuurreis die u onderneemt duurzaam, diepzinnig en sociaal is. 
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kunst en sociale en familiale tradities in die bepaalde samenleving 
werden ingevuld en evolueerden. Tegelijkertijd maakt een cultu-
rele biografie duidelijk welke sporen die evolutie heeft nagelaten. 
Dankzij die sporen krijgen we als bezoekers een inzicht in een 
cultuurlandschap en ontdekken we gelijkenissen en verschillen 
met het onze. Zo begrijpen we onszelf en anderen beter en gaan 
we gemakkelijker met elkaar in dialoog. Het resultaat is een meer 
begripvolle en tolerante samenleving, een vreedzamer samen leven.’

Uw eigen grand tour
Met een Davidsfonds Cultuurreis treedt u in de voetsporen van de 
adel en hogere burgerij die in de 18de en 19de eeuw een grand tour 
maakten om het erfgoed van de oudheid en de renaissance te leren 
kennen. Ze vertrokken op een culturele rondreis in Europa met Italië 
als favoriete bestemming om zich te herbronnen en zichzelf een cul-
turele suprematie toe te kennen. Een soort culturele verlichting dus. 

Maar ondertussen zijn er 2 belangrijke dingen veranderd. Enerzijds 
heeft het begrip erfgoed een ruimere betekenis gekregen. Waar het 
vroeger beperkt was tot monumenten en kunstvoorwerpen in verza-
melingen en musea, werd het geleidelijk aan verbreed en verdiept. 
Zo worden niet alleen tempels, kathedralen, paleizen en stadhuizen 
beschouwd als erfgoed maar ook historische stads- en dorpskernen, 
industriële sites, sociale woonwijken en meer algemeen cultuur- en 
natuurlandschappen, voorwerpen uit het dagelijkse leven, sociale 
tradities, muziek, dans, theater en zelfs voeding. Stuk voor stuk zijn 
het immers spiegels van bepaalde visies en waarden. 

Terwijl de grand tour in de 18de en 19de eeuw nog een elitaire 
aangelegenheid was, draagt het uitgebreide aanbod aan cultuur-
reizen anderzijds bij tot de democratisering. Zo krijgen nog meer 
reizigers de kans om een dieper inzicht te verwerven in het denken, 
voelen en doen van mensen in andere culturen, uit het verleden en 
het heden, en in de ontwikkeling van de mensheid in haar geheel. 
En laat dat inzicht nu net zijn wat kan bijdragen tot meer begrip, 
verdraagzaamheid en respect, 3 waarden die vandaag actueler en 
relevanter zijn dan ooit. 

SOCIAAL

Dat Davidsfonds Cultuurreizen bezig is met 
democratisering blijkt ook uit het enga-
gement voor sociaal toerisme. Dankzij de 

samenwerking met Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme 
Vlaanderen kregen in maart en april 2018 90 mensen in armoede 
en hun begeleiders de kans om deel te nemen aan een dagreis naar 
Volkssterrenwacht Urania en de AED Studios of naar de Westhoek 
in het teken van WO I. In 2019 staan er opnieuw enkele dagreizen 
op het programma, deze keer in het kader van Vlaamse Meesters. 
Omdat iedereen vakantie verdient, ook - en misschien wel in het 
bijzonder - mensen die een drempel ervaren in onze samenleving. 
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‘Dankzij klimaatpartners zoals Davidsfonds Cul-
tuurreizen kunnen we extra klimaatprojecten 
ontwikkelen. In het project in Oeganda betekent 
dat minder boomkap en lagere kindersterfte.’

– ANTOINE GEERINCKX, CEO CO2LOGIC
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IN SAMENWERKING MET

ONZE 
PARTNERS

Straight Strung Concert Grand 
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WIE IS DAVIDSFONDS 
CULTUURREIZEN?

Achter Davidsfonds Cultuurreizen zit een team 
van in totaal twaalf personen. Dat zijn enerzijds 
Davidsfonds medewerkers en anderzijds dos-
sierbeheerders van Omnia Travel.

Van links naar rechts ziet u:
 → Cecilia Coppens 
stafmedewerker Davidsfonds Cultuurreizen

 → Elke Purnal 
dossierbeheerder Omnia Travel

 → Annemie Henskens 
administratief medewerker Omnia Travel

 → Kathleen Nackaerts 
dossierbeheerder Omnia Travel

 → Sabine Verhaegen 
dossierbeheerder Omnia Travel

 → Werner Peeters 
dossierbeheerder & teamverantwoordelijke 
Omnia Travel

 → Wilfried Corten 
dossierbeheerder Omnia Travel

 → Lieve Daems 
dossierbeheerder Omnia Travel

 → Tine Vandenschrick 
administratief medewerker Omnia Travel

 → Johan Smeuninx 
directeur Davidsfonds Cultuurreizen

Niet op de foto: 
 → Annie Bruggemans 
administratief medewerker Davidsfonds 
Cultuurreizen

 → Michel Kunnen 
verantwoordelijke groeps- en incentiverei-
zen Omnia Travel

Wie bedenkt de reizen die u maakt en werkt ze 
met veel zorg uit? Wij stellen ons graag aan u voor. 

Hoe wij werken: 
Davidsfonds Cultuurreizen stelt reis-
leiders aan en stelt bestemmingen en 
reisconcepten samen, in overleg met 
de reisleiders zelf en Omnia Travel. 
Dossierbeheerders van Omnia Travel 
werken de reizen praktisch uit en vol-
gen uw reservatie op. Daarom kunt u 
voor praktische vragen altijd bij Om-
nia Travel terecht (zie pag. 153), voor 
inhoudelijke vragen bij Davidsfonds 
Cultuurreizen.



© LUCA MICHELI



PAG. BESTEMMING REISLEIDER AFREISDATUM DAGEN
20 Leiden .............................................. Marleen Reynders ........................zo 11/11/2018 .............. 1
21 Parijs ................................................ Paul Geerts ................................. do 09/05/2019 .............. 4
22 Londen   ........................................... Tom Simonts.................................vr 10/05/2019 .............. 3
23 Bonn & Keulen .................................. Dimitri De Maesschalck ................ za 09/02/2019 .............. 2
24 Berlijn & Potsdam ............................. Rik Tyrions ................................... za 22/12/2018 .............. 5
25 Berlijn & Potsdam ............................. Rik Tyrions .................................. do 02/05/2019 .............. 4
26 Auschwitz & Krakau ........................... Christophe Busch 
  ........................................................ & Johan Puttemans ..................... wo 15/05/2019 .............. 5
27 Krakau .............................................. Erik Gobin .................................. wo 19/12/2018 .............. 5
28 Moskou   ........................................... Aäron Blomme & Wim Coudenys ... do 13/06/2019 .............. 6
29 Sint-Petersburg ................................. Vladimir Ronin ............................ do 25/04/2019 .............. 5
30 Rome ................................................ Gil Michaux ................................. za 29/12/2018 .............. 5
31 Rome ................................................ Luc Verhuyck ..............................ma 04/03/2019 .............. 5
32 Napels & Pompeii .............................. Luc Verhuyck ...............................zo 30/12/2018 .............. 5
33 Vaticaanstad ..................................... Hans Geybels ...............................vr 07/06/2019 .............. 4
34 Milaan .............................................. Bruno Spaepen ........................... do 18/04/2019 .............. 4
35 Venetië ............................................. Luc Verhuyck ...............................zo 07/04/2019 .............. 5
36 Firenze ............................................. Luc Verhuyck ............................... di 16/04/2019 .............. 5
37 Valencia  ........................................... André De Winter ............................vr 10/05/2019 .............. 4
38 Washington D.C. & Philadelphia ......... Ronald Sledsens .......................... za 06/04/2019 .............. 8

STEDEN-
REIZEN

19



Met Marleen Reynders naar

GODEN VAN EGYPTE IN 
HET RIJKSMUSEUM VAN 
OUDHEDEN IN LEIDEN

MARLEEN REYNDERS: ‘Het oude Egypte is door-
drenkt van religie en magie, die het wereldbeeld 
van de bevolking bepaalden. In de groots opgezette 
tentoonstelling Goden van Egypte in het Rijksmu-
seum van Oudheden in Leiden brengen imposante 
beelden van goden en godinnen, magische papyri, 
verfijnde gouden sieraden en rijk beschilderde 
mummiekisten de oud-Egyptische godenwereld 
opnieuw tot leven.’

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bezit een 
indrukwekkende collectie kunstwerken uit het oude 
Egypte en het nabije Oosten, de Griekse en Romeinse 
wereld en het vroege Nederland. De Egyptische col-
lectie behoort tot de 10 belangrijkste in de wereld 
en heeft absolute topstukken zoals de beelden van 
Maya en Merit en de grafreliëfs uit Saqqara en de 
Taffehtempel. Die volledig vernieuwde collectie 
staat tijdens deze dagreis op het programma. Vooraf 
vertelt Egyptekenner Marleen Reynders u meer over 
de collectie. 

Tijdens uw bezoek loopt in het museum ook de ten-
toonstelling Goden van Egypte, die perfect aansluit bij 
het thema van deze dagreis en de expertise van uw 
reisleider Marleen Reynders. Meer dan 500 topstuk-
ken - waarvan het merendeel uit het Museo Egizio 
in Turijn, het op 1 na grootste Egyptische museum 
ter wereld, maar ook uit Londen, Parijs en Wenen 
komt - brengen de Egyptische godenwereld tot leven 
en laten zien hoe groot de invloed van de goden op 
het leven van de oude Egyptenaren was. Nooit eerder 

was een tentoonstelling van deze grote omvang geheel 
gewijd aan het oud-Egyptische godenrijk. 

Het oude Egypte is doordrenkt van religie en magie. 
Verhalen over goden en de schepping bepaalden 
het wereldbeeld van de bevolking. Tijdens de ten-
toonstelling leert u goden en symbolen herkennen 
en het Egyptische wereldbeeld beter begrijpen. Er is 
aandacht voor de functie van de tempels in het land, 
de reis naar de onderwereld en het gebruik van huis-
altaren. Cruciaal was de positie van de farao, die de 
reïncarnatie van de god Horus op aarde was. Goden 
van Egypte sluit af met de rol die de Egyptische goden 
in moderne kunst, films en lifestyle spelen, geïllus-
treerd door objecten uit een bijzondere privécollectie. 
Een bezoek meer dan waard!

Ten slotte leidt een museumgids u ook rond in de 
permanente collectie artefacten uit Egypte.

DAGPROGR AMMA
Rond 7.45 uur vertrekt u per autocar aan het station van 
Berchem naar het museum in Leiden. Bij aankomst volgt een 
inleidende lezing door Marleen Reynders. Daarna bezoekt 
u in kleine groep en met uw reisleider de tentoonstelling 
Goden van Egypte. Na het vrije middagmaal volgt opnieuw 
een bezoek, nu met museumgids, aan de permanente Egyp-
tische collectie. Ook deze rondleiding gebeurt in kleine groep. 
Aansluitend op beide rondleidingen is er telkens wat tijd 
voorzien voor verdere individuele verkenning van de ten-
toonstellingen en de collectie. Rond 16.30 uur rijdt u terug 
naar het station van Berchem.

REISDATUM
 →  zo 11 november 2018

REISSOM PER PERS.
€ 115
min. 2 x 15, max. 2 x 20 deelnemers

Voor deze dagtrip zijn 2 samen 
reizende groepen voorzien van 
elk maximum 20 deelnemers. De 
inleidende lezing gebeurt ge-
meenschappelijk. De rondleidin-
gen gebeuren afzonderlijk voor 
elke groep. Marleen Reynders 
begeleidt elke groep afzonderlijk 
doorheen de tijdelijke tentoon-
stelling Goden van Egypte. 

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ten-

toonstelling Goden van Egypte 
en de permanente collectie 
Egypte van het Rijksmuseum 
van Oudheden

++  Nederlandstalige reisleiding, 
inleidende lezing en rondlei-
ding door de tentoonstelling 
Goden van Egypte door Marleen 
Reynders

++  Nederlandstalige museumgids 
voor de permanente Egyptische 
collectie

++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooien voor lokale gids en 

chauffeur
++  Vervoer in comfortabele auto-

car, vertrek vanuit het station 
van Berchem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit 
de luchthaven van Zaventem

MARLEEN REYNDERS is licen-
tiaat in de egyptologie en de musico-
logie en geeft lezingen en gastcolleges 
in binnen- en buitenland. Zij was voor-
zitter van Egyptologica Vlaanderen, 
een wetenschappelijke vereniging 
die de Oud-Egyptische cultuur bij een 
ruim publiek wil brengen. Van haar 
hand verschenen bij Davidsfonds de 
boeken Onder het oog van de Zon-
negod, Kunstschatten uit Egypte en 
Stroomopwaarts de Nijl. Voor Davids-
fonds Cultuurreizen heeft ze al heel 
wat reizen naar Egypte geleid.
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Met Paul Geerts naar

DE TUINEN VAN PARIJS
PAUL GEERTS: ‘We bezoeken parken en tuinen die 
koningen en presidenten lieten aanleggen. We 
ontdekken de rust van een beeldhouwerstuin, de 
geneugten van het nieuwe stadstuinieren … . We 
flaneren door het oude Parijs op zoek naar groene 
pareltjes en maken kennis met de nieuwste (tuin)
architectuur op de meest onverwachte plekken: 
een afgedankte spoorwegbedding, de kades van 
de Seine, de vroegere Hallen …’

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs M
Met de Thalys gaat u naar Parijs. Daar rijdt u naar 
het Bois de Boulogne, waar u tussen het groen en 
vlak naast de Jardin de l’Acclimatation het museum 
Fondation Louis Vuitton in een indrukwekkende 
nieuwbouw van architect Frank Gehry vindt. Binnen 
wacht de hedendaagse kunstcollectie van verzame-
laar Bernard Arnault, een prestigeproject van een 
zakenman als gift aan het volk. Het nabijgelegen 
Parc de Bagatelle heeft enkele bijzondere collecties 
van o.a. irissen, waterlelies en rozen.

DAG 2: Parijs O
Vandaag maakt u een wandeling in de omgeving 
van de Notre-Dame en het Louvre, waar u o.m. een 
bezoek brengt aan de Cour d’Honneur en de tuinen 
van het Palais Royal, een oase van stilte in hartje 
Parijs. Aan de oever van de Seine werd een stuk kade 
definitief afgesloten voor het verkeer en ingericht 
met drijvende tuinen en plantenbakken vol lavendel, 
palmbomen en andere bloemen. Via de door Jacques 
Wirtz ontworpen Jardin du Carrousel en het park 
van de Tuileries gaat u naar de andere kant van de 
Seine voor een bezoek aan het Musée Rodin. In de 
tuin is er een groot aantal beeldhouwwerken te zien.

DAG 3: Parijs O
U bezoekt het Parc de Bercy, aangelegd op het terrein 
van een wijndepot. In het hedendaagse park werden 
een aantal delen van het wijndepot geïntegreerd, 
zoals het stratenpatroon, de oude treinsporen en ook 
de kastanjebomen. U ziet er ook een vijver met bel-
védère, een romantische tuin en een grote rozentuin. 
De moestuin in het park wordt onderhouden door 
schoolkinderen. Verder wandelt u door de Jardin des 
Plantes, de Jardin du Luxembourg en de Jardin du 
Grand Mosquée, die is geïnspireerd op het Alhambra 
met een centrale fontein die omgeven wordt door 
weelderige vegetatie.

DAG 4: Parijs - Brussel-Zuid O
Een bijzonder park dat u niet mag missen is de Pro-
menade Plantée, een hedendaags stukje groen op 
een voormalige spoorwegbedding. Daarna neemt uw 
reisleider u mee door de oude straatjes van de Marais, 
met de prachtige hôtels uit de tijd dat de rijken en de 
adel zich hier vestigden, en naar de Place des Vosges, 
misschien wel het mooiste plein van Parijs. Ook een 
wandeling langs het Musée des Archives Nationales, 
het vroegere Hôtel de Soubise en de Clos des Blancs 
Manteaux staat op het programma. Tot slot bezoekt 
u het Centre Pompidou en het vernieuwde Forum 
des Halles, waar de gewaagde architectuur van het 
dak de aandacht trekt. Terugreis naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  do 9 mei 2019
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 935
toeslag 1-persoonskamer: € 325
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen, Lan-
delijke Gilden en Omnia Travel 
Tuinreizen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Paul Geerts

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in hotel Mercure Paris Opera 
Louvre**** (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 
op dag 1. Daarbuiten gebeuren 
alle verplaatsingen te voet 
en met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
09/05 	 Brussel-Zuid	08.43	u.
	 Paris	Nord	10.05	u.
12/05 	 Paris	Nord	18.22	u.
	 Brussel-Zuid	19.47	u.

PAUL GEERTS studeerde rechten 
en sociologie in Leuven, Utrecht en 
Firenze. Hij is enorm geboeid door 
tuinen, architectuur, wetenschappen 
en geschiedenis. Bij elk tuinbezoek 
kan hij wel een verhaal of een anek-
dote vertellen. Een boom is meer 
dan er staat is niet alleen de titel 
van een bloemlezing tuingedichten 
die hij samenstelde, zo benadert hij 
ook een tuin. Hij is coauteur van De 
tuinscheurkalender en was betrokken 
bij het VRT-programma Groenland.
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Met Tom Simonts naar

LONDEN
TOM SIMONTS: ‘We bezoeken de stad die door de 
Romeinen in 43 tot Londinium gedoopt werd en in 
2016 de basis was voor het schisma tussen het VK 
en de EU. Ik schets de oorsprong en impact van 
de brexit tijdens een 3-daagse, die we samen met 
financiële, journalistieke, politieke en academische 
potloden inkleuren. Tijdens de afternoon tea praten 
we bij over de actualiteit en we maken tussenstops 
in o.a. de bankwereld, de Houses of Parliament en 
Bloomberg.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen M-A
Met de Eurostar gaat u naar Londen. Tijdens de trein-
reis vertelt uw reisleider u de laatste nieuwtjes en 
feiten over de brexit zodat u volledig geïnformeerd 
aan de reis kunt beginnen. Na het vrije middagmaal 
neemt Tom Simonts u op sleeptouw door het oude en 
het nieuwe financiële centrum van Londen. The City, 
met o.a. de London Stock Exchange, vormt het oude 
historische en financiële hart van de stad. In het hart 
van the square mile kunt u niet om het imposante 
gebouw van de Bank of England heen. U gaat ook 
naar Canary Wharf, het nieuwe financiële district van 
de stad. In de jaren 80 besloot de regering om het 
gebied aan de oude scheepsdokken nieuw leven in te 
blazen en er een 2de zakendistrict te creëren. Intus-
sen is Canary Wharf het belangrijkste zakencentrum 
van Londen geworden en de wolkenkrabbers aan de 
rivier vormen een herkenbare skyline. De torens van 
Canary Wharf zijn goed voor zo’n 1.3 miljoen m² aan 
kantoorruimte. De meeste grote banken hebben hier 
hun hoofdgebouw, maar ook Thomson Reuters - met 
de gelijknamige Britse nieuwsdienst - is hier thuis. 
Uw reisleider informeert u over de mogelijke gevolgen 
van de brexit voor de financiële en de zakenwereld. 
U hoort ook van enkele Vlamingen in Londen wat de 

impact van een (mogelijke) brexit is op hun dagelijks 
leven (o.v.).

DAG 2: Londen O-M
‘Een week is een lange periode in de politiek,’ wordt 
wel eens gezegd. Sinds het brexit-referendum op 23 
juni 2016 en de beslissing om te breken met Europa 
zit de Britse regering op een rollercoaster. Ministers 
komen en gaan, en het land is verdeeld. De Britten 
vragen zich af hoe het nu verder moet. Tijdens een 
geleide wandeling in Westminster hoort u uit eerste 
hand hoe het zo ver is kunnen komen en hoe de 
zaken er op dit moment voor staan. U brengt een 
bezoek aan de Houses of Parliament, de zetel van 
het Britse parlement in het Paleis van Westminster 
waar de belangrijke beslissingen - ook die i.v.m. de 
brexit - genomen worden. U sluit het bezoek daar af 
met een typische afternoon tea waarna u geniet van 
een vrije avond.

DAG 3: Londen - Brussel-Zuid O
Al sinds mensenheugenis drukken mensen hun idee-
en, gevoelens en opvattingen uit via kunstvormen. 
Onder leiding van een lokale gids gaat u in het hippe 
Shoreditch op zoek naar street art. Misschien komt 
u op deze manier wel te weten wat de modale Brit 
echt denk over de brexit. Terugreis in de namiddag 
naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  vr 10 mei 2019
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 935
toeslag 1-persoonskamer: € 195 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Tom Simonts

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het uiterst centraal gelegen 
hotel Strand Palace**** (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal, 1 avondmaal 
en 1 afternoon tea in lokale 
restaurants of pubs

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

++  Oyster Card t.w.v. £ 25 voor het 
openbaar vervoer in Londen. 
Daarbuiten gebeuren de ver-
plaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
10/05 	 Brussel-Zuid	08.52	u.
	 Londen	St	Pancras	09.57	u.
12/05 	 Londen	St	Pancras	17.55	u.
	 Brussel-Zuid	21.05	u.

TOM SIMONTS studeerde finan-
ciële economie en oefent dat vakge-
bied al meer dan 20 jaar actief uit voor 
KBC Groep. Zijn specialisaties zijn 
aandelenanalyse en -handel, macro-
economie en sectortrends. In 2012 
werd hij het boegbeeld van de online 
aandelenpoot van KBC Securities en 
sinds 2017 is hij Senior Financial Eco-
nomist van KBC Groep. Hij analyseert 
en becommentarieert de dagdage-
lijkse financiële actualiteit, is een vaste 
waarde op Kanaal Z en presenteert 
vaak voor een breed publiek.
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 Cursus: Europa na de Brexit - 
Vilvoorde - di. 2 en 9 okt. - prof. 
Laurent Van Depoele



Met Dimitri De Maesschalck naar

BONN & KEULEN
DIMITRI DE MAESSCHALCK: ‘Een weekend kunst in 
2 van de oudste steden van Duitsland. We bezoeken 
samen Bonn en verblijven in het centrum van Keu-
len, met de kathedraal op wandelafstand. Centraal 
staan een bezoek aan de expo over de grote Duitse 
kunstenaar Ernst Ludwig Kirchner, die droomde van 
verre oorden, en een unieke wandeling doorheen 
de kunst van die bekende onbekenden van over de 
oceaan, de Amerikanen. De Amerikaanse kunst is 
inderdaad “really great!”.’

DAG 1: Brussel - Bonn - Keulen A
Rond 8.30 uur vertrekt u met een comfortabele au-
tocar vanuit Zaventem naar Bonn. Onderweg geeft 
reisleider Dimitri De Maesschalck een introductie op 
de tentoonstellingen. Bij aankomst verkent u de stad 
Bonn en wandelt u door het historisch centrum, in 
en uit de Münster en langs o.a. het voormalige aarts-
bisschoppelijk paleis. In de namiddag trekt u naar 
de Bundeskunsthalle en bezichtigt er de tijdelijke 
tentoonstelling Imaginary Journeys met werk van 
Ernst Ludwig Kirchner. Daarna rijdt u naar Keulen 
voor het avondmaal en overnachting.

IMAGINARY JOURNEYS IN DE BUNDESKUNSTHALLE
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), mede-oprichter van de 
beroemde Brückegroep, was een van de belangrijkste Duitse 
expressionisten. Een van de leidmotieven in zijn leven en 
werk was de voortdurende zoektocht naar het exotische, het 
oeroude en de interesse voor verre landen en culturen die 
hij zelf nooit had gezien. Hij creëerde opvallend kleurrijke 
werken die denkbeeldige, afgelegen werelden oproepen, 
zonder de dagelijkse realiteit uit het oog te verliezen. De 
retrospectieve volgt de carrière van de kunstenaar via Dresden, 
Berlijn, Fehmarn en Davos in een selectie van meer dan 180 
kunstwerken. Het levert een prachtig beeld op van een groot 
kunstenaar die zich probeerde staande te houden in een 
loodzware periode in de geschiedenis.

DAG 2: Keulen - Brussel O
In het Wallraf-Richartz-Museum krijgt u een rond-
leiding in de unieke expo rond Amerikaanse kunst: 
Once upon a time in America. Three centuries of US-
American art. Na het vrije middagmaal bezoekt u 
het Ludwig Museum dat een indrukwekkende col-
lectie Amerikaanse popart van de jaren 60 bezit, met 
namen als Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Tom 
Wesselmann. In beide musea is er ook gelegenheid 
tot individueel bezoek. Rond 16.30 uur rijdt u terug 
naar Zaventem.

ONCE UPON A TIME IN AMERICA IN HET 
WALLR AF-RICHARTZ MUSEUM
Het Wallraf-Richartz-Museum organiseert een   grote over-
zichtstentoonstelling gewijd aan de Amerikaanse kunst tussen 
1650 en 1950, vanaf het vroege koloniale tijdperk tot en met 
het wereldwijde succes van het abstract expressionisme. Meer 
dan 120 werken uit de meest gerenommeerde collecties en 
musea in de VS zijn voor deze tentoonstelling verzameld in 
Keulen, waarvan het leeuwendeel nooit eerder in Europa 
te zien was. De chronologisch opgebouwde expo brengt 
de artistieke stromingen en ontwikkelingen van de kunst in 
de Verenigde Staten in kaart. Once Upon a Time in America 
biedt het publiek een zeldzame kans kennis te maken met de 
door Europeanen vaak onderschatte Amerikaanse kunst. De 
vitaliteit, innovatie en nieuwsgierigheid die deze kunstenaars 
uit ‘de nieuwe wereld’ aan de dag legden, zullen voor veel 
bezoekers een echte verrassing zijn. Zowel qua omvang als 
qua inhoud is deze uitzonderlijke tentoonstelling dan ook 
uniek in haar soort.

REISDATA
 →  za 9 februari 2019
 ←  zo 10 februari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 355
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 25
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde tentoonstellingen en 
bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding, 
deskundige toelichting en be-
geleide rondleidingen door de 
tentoonstellingen door Dimitri 
De Maesschalck 

++  Gebruik van de audiofoon 
++  Avondmaal en overnachting 

in het centraal gelegen hotel 
Maritim**** in Keulen (of gelijk-
waardig)

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele auto-
car (incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

DIMITRI DE MAESSCHALCK 
studeerde kunstwetenschappen aan 
de KU Leuven en de Freie Universität 
Berlin. Hij publiceerde in allerlei tijd-
schriften, geeft lezingen over kunst 
en schreef het boek Vlaanderen in 
de kunst. Hij is ook docent voor Da-
vidsfonds Academie.
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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 
Brandenburgse Poort. 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 
presenteren. 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 O-A
Uw reisleider 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 
singlegebruik: € 30  
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Rik Tyrions

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt en 3 

avondmalen (waarvan het kerst-
avondbuffet incl. drank) in het 
centraal gelegen hotel Maritim 
proArte****+ (of gelijkwaardig)

++  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 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/12	 Brussel	09.45	u.
	 Berlijn	11.05	u.
26/12	 Berlijn	18.35	u.	
	 Brussel	19.55	u.

RIK TYRIONS werkte meer dan 
25 jaar als radiojournalist bij de VRT. 
Hij maakte tientallen reportages over 
het politieke, economische en soci-
ale leven in Duitsland. Daarbij ging 
veel aandacht naar de hereniging 
van de DDR en de Bondsrepubliek. 
De voorbije jaren heeft hij vooral de 
heropbloei van Berlijn als centrale 
stad in Europa van dichtbij meege-
maakt. Hij leidt al meer dan 10 jaar 
succesvolle Davidsfonds Cultuurreizen 
naar deze stad.
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 Cursus: Eén jaar na de verkiezingen in Duitsland - Tielt - 
di. 9, 16 en 23 okt. - Rik Tyrions



Met Rik Tyrions naar

BERLIJN & POTSDAM
RIK TYRIONS: ‘Nergens in Europa is de geschiedenis 
van de 20ste eeuw zo grijpbaar als in Berlijn. We 
gaan langs plaatsen die tientallen jaren de kran-
tenkoppen beheersten, van de Reichstag - waar op 
het einde van WO II nog zwaar gevochten is - tot de 
Brandenburgse Poort - die bijna 30 jaar het sym-
bool was van de scheiding tussen Oost en West. 
Tegelijkertijd is Berlijn ook een moderne stad die 
veel jongeren aantrekt.’

DAG 1: Brussel - Potsdam - Berlijn A
Rechtstreekse vlucht naar Berlijn en doorrit naar het 
koninklijke Potsdam. Daar maakt u een wandeling 
in het park en bezoekt u o.a. het paleis Sanssouci en 
Schloss Cecilienhof, de Russische kolonie Alexan-
drowka en de Hollandse wijk. Via de beruchte Glie-
nicker Brücke, waar vroeger spionnen uitgewisseld 
werden, rijdt u naar uw hotel in Berlijn.

DAG 2: Berlijn O
Vandaag maakt u een uitgebreide stadsrondrit langs 
de imposante Reichstag en de nieuwe regeringswijk, 
het Hauptbahnhof, de Dom, restanten van de Muur, 
de Tiergarten en de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. 
In de namiddag volgt een wandeling langs Unter den 
Linden en de prachtige Gendarmenmarkt tot aan de 
Brandenburgse Poort.

DAG 3: Berlijn O
Op het wereldberoemde Museuminsel bezoekt u o.a. 
het volledig heropgebouwde Neues Museum, waar u 
o.m. de collectie Egyptische oudheden met de buste 
van de legendarische Nefertiti kunt bewonderen. In 
de namiddag heeft u wat vrije tijd. Als u dat wilt, kunt 

u met uw reisleider naar het Pergamonmuseum of 
het Joods Museum.

DAG 4: Berlijn - Brussel O-M
U wandelt langs de laatste sporen van de scheiding 
tussen Oost en West en bezoekt de Gedenkstätte 
Berliner Mauer en het Holocaust-Mahnmal. U geniet 
tijdens een middagmaal in het restaurant op het dak 
van de Reichstag van een schitterend panorama over 
de Duitse hoofdstad. Tot slot wordt u rondgeleid door 
de schitterende kunstcollectie van de Gemäldegalerie 
met veel Vlaamse en Nederlandse meesters. Daarna 
vliegt u terug naar Brussel.

ÉÉN DUITSLAND, T WEE BERLIJNS?
De val van de Muur en de hereniging van beide Duitslanden 
is in 2019 30 jaar geleden. Toch is het verschil tussen Oost- 
en West-Berlijn nog altijd voelbaar. Het Westen is relatief 
jachtig, in het Oosten gaat alles een versnelling trager. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat veel toeristen zich meer 
op hun gemak voelen in het Oosten. Dat zou wel eens te 
maken kunnen hebben met de grandeur van de gebouwen 
langs bijvoorbeeld Unter den Linden. Op de laatste 100 m 
van de legendarische laan staan de indrukwekkende mo-
numenten zij aan zij rond het magistrale ruiterstandbeeld 
van Frederik de Grote. 

REISDATA
 →  do 2 mei 2019
 ←  zo 5 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.090 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 85
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Rik Tyrions

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt en 

1 avondmaal in het centraal 
gelegen hotel Maritim 
ProArte****+ (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in het restaurant 
op het dak van de Reichstag 

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
02/05	 Brussel	09.25	u.
	 Berlijn	10.50	u.	
05/05	 Berlijn	18.45	u.
	 Brussel	20.10	u.	

RIK TYRIONS werkte meer dan 
25 jaar als radiojournalist bij de VRT. 
Hij maakte tientallen reportages over 
het politieke, economische en soci-
ale leven in Duitsland. Daarbij ging 
veel aandacht naar de hereniging 
van de DDR en de Bondsrepubliek. 
De voorbije jaren heeft hij vooral de 
heropbloei van Berlijn als centrale 
stad in Europa van dichtbij meege-
maakt. Hij leidt al meer dan 10 jaar 
succesvolle Davidsfonds Cultuurreizen 
naar deze stad.
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 Cursus: Eén jaar na de verkie-
zingen in Duitsland - Tielt -  
di. 9, 16 en 23 okt. - Rik Tyrions



Met Christophe Busch & Johan Puttemans naar

AUSCHWITZ & KRAKAU 
CHRISTOPHE BUSCH: ‘Auschwitz is hét icoon gewor-
den voor de industriële uitroeiing tijdens de Holo-
caust. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau toont 
het resterende concentratie- en vernietigingskamp. 
Op deze unieke reis bezoeken we bovendien heel wat 
andere plaatsen waar weinig bezoekers kennis van 
of toegang tot hebben. De reis geeft u een unieke 
inkijk in de gelaagde geschiedenis van de regio.’

JOHAN PUTTEMANS: ‘Auschwitz-Birkenau bezoe-
ken is een duik nemen naar het duistere verleden 
om hopelijk de toekomst voor zulke wandaden te 
behoeden.'

DAG 1: Brussel - Krakau - Auschwitz A
Na de vlucht naar Krakau reist u door naar Oswieçim, 
het Duitse Auschwitz ten zuiden van Krakau aan 
de grens met Silezië. U begint het bezoek bij het 
Stammlager of hoofdkamp Auschwitz I. Boven de 
ingang leest u de bekende spreuk ‘Arbeit macht Frei’. 
U bezoekt verder de SS-Siedlung, het huis van de 
kampcommandant en wandelt naar de Krupphal, het 
SS-Unterkunftgebaüde, de bakkerij en de SS-Küche. 
Na het avondmaal verzorgen de reisleiders een lezing 
over het ‘Interessengebiet des KZ Auschwitz’.

DAG 2: Auschwitz O-M-A
U bezoekt Birkenau, het grootste vernietigingskamp 
van de nazi’s, met de dodenpoort en de Judenrampe 
waar de treinen van de gedeporteerden toekwamen. U 
loopt dezelfde route als de Joodse slachtoffers voordat 
ze geselecteerd werden voor de dood in de gaska-
mers of dwangarbeid. Daarna verkent u de site met 
het quarantainekamp, de blokken waar de vrouwen 
gevangen zaten, het gebouw waar de ontsmettingen 
gebeurden, Krematorium II en III, de Zentralsauna, 

Krematorium IV en V, Bunker 2 en de massagraven 
in het berkenbos. Bij terugkeer in het hotel kunt u de 
lezing ‘De 2 fotoalbums van Auschwitz-Birkenau: da-
ders en slachtoffers door de lens van de SS’ bijwonen.

DAG 3: Auschwitz - Krakau O-M-A
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 
dienst doet als joods gebedshuis, en de Apteka pod 
Orlem, de enige apotheek die functioneerde in het 
toenmalige getto. Tot slot bezoekt u de fabriek van 
Oskar Schindler, de Duitse industrieel die bekend 
werd door zijn hulp aan de Joden tijdens de Holocaust. 
In deze fabriek krijgt u het verhaal van de bezetting 
van Polen te horen. U sluit het hoofdstuk Auschwitz 
af met de lezing ‘Een duivelse transitie. Hoe gewone 
mensen buitengewoon kwaad kunnen plegen’.

DAG 4: Krakau O-M-A
U start de dag met een bezoek aan het Nationaal 
Museum dat onderdak biedt aan Leonardo Da Vinci’s 
De dame met de hermelijn. Daarna wandelt u langs de 
Koninklijke Weg, de middeleeuwse vestingen en de St.-
Florianpoort uit de 14de eeuw. U ziet de Grote Markt, 
het belfort en de gotische O.L.V.-basiliek. Onder het 
centrale plein van Krakau bezoekt u het Middeleeuws 
Museum. In de namiddag gaat u naar de Wawelheu-
vel met het koninklijk 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 5: Krakau - Brussel O
Na het ontbijt heeft u nog even vrije tijd voor u naar 
de luchthaven gaat voor de terugvlucht naar Brussel.

REISDATA
 →  wo 15 mei 2019
 ←  zo 19 mei 2019

Deze reis is een coproductie van 
Davidsfonds Cultuurreizen, Kazerne 
Dossin en de Stichting Auschwitz - 
vzw Auschwitz in Gedachtenis

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.245  
toeslag 1-persoonskamer: € 175 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Chris-
tophe Busch en Johan Puttemans

++  Introductiedag en rondleiding 
in Kazerne Dossin in Mechelen 
met broodmaaltijd op zaterdag 
4 mei 2019

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

Hotel Imperiale**** in Oswiecim 
en Golden Tulip Kazimierz**** in 
Krakau (of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
15/05 	 Brussel	11.40	u.
	 Krakau	13.30	u.
19/05 	 Krakau	14.10	u.
	 Brussel	16.00	u.

CHRISTOPHE BUSCH is alge-
meen directeur van Kazerne Dossin en 
expert dadergedrag bij collectief ge-
weld. Als criminoloog en master in de 
holocaust- en genocidestudies slaat 
hij een brug met terrorismestudies. 

JOHAN PUTTEMANS studeerde 
filosofie en geschiedenis. Hij werkt als 
pedagogisch coördinator bij de vzw 
Auschwitz in Gedachtenis - Stichting 
Auschwitz, waar hij zorgt voor het 
overbrengen van de geschiedenis 
van de Shoah aan de hand van con-
ferenties, rondleidingen en artikels.
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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 
dienst doet als joods gebedshuis. Een wandeling door 
het stadscentrum brengt u via de franciscanenkerk naar 
het Collegium Maius, dat de collectie van de Jagielloni-
sche 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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket voor een recital met 

werken van Frédéric Chopin
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++ Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Erik Gobin 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige 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**** (of gelijkwaardig)

++  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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
19/12	 Brussel	11.00	u.
	 Krakau	13.00	u.
23/12	 Krakau	12.35	u.
	 Brussel	14.40	u.

ERIK GOBIN studeerde archeo-
logie en moderne geschiedenis aan 
de KU Leuven en is naast leraar ge-
schiedenis ook coördinator Alumni-
werking aan de KU Leuven. Hij leidde 
al meerdere reizen naar Polen en ook 
specifiek naar Krakau en Auschwitz-
Birkenau.
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Met Aäron Blomme & Wim Coudenys naar

MOSKOU: OP ZOEK NAAR DE  
SYMBOLEN VAN EEN IMPERIUM
AÄRON BLOMME: ‘De symboliek van een imperium 
ontdekken in elk van zijn aspecten? Voor Rusland 
mag muziek dan zeker niet ontbreken. Laat u on-
derdompelen in wereldse en religieuze muziek, 
gebracht door topensembles op unieke locaties. 
Samen ontrafelen we het mysterie van de beer.’

WIM COUDENYS: ‘Poetins Rusland beroept zich 
op het verleden om zichzelf tot grootmacht uit te 
roepen. Als u het heden wilt begrijpen, moet u dus 
graven naar Ruslands historische wortels. En dat is 
precies wat we op deze reis doen: zoeken naar de 
oorsprong van de Russische autocratie, orthodoxie 
en identiteit.’

DAG 1: Brussel - Moskou A
Rechtstreekse vlucht naar Moskou. Transfer naar het 
hotel. U logeert vlak bij het Rode Plein in het histori-
sche Hotel National. Na het avondmaal maakt u nog 
een eerste oriënterende stadsrondrit en lichten uw 
reisleiders de thematiek van deze reis toe.

DAG 2: Moskou O-M-A
U bezoekt het Danilovklooster, met (o.v.) een ont-
moeting met een vertegenwoordiger van de Rus-
sisch-orthodoxe Kerk. U krijgt er een introductie 
tot Russisch-orthodoxe liturgie. Daarna maakt u 
een culturele wandeling door de stad met o.m. een 
bezoek aan de beroemde metro. U treedt in de voet-
sporen van de schrijver Boelgakov, de auteur van 
De Meester en Margarita. Door de vaste collectie en 
de tijdelijke tentoonstelling in het Glinkamuseum 
krijgt u een unieke kijk op een stuk van de Russische 
muziekgeschiedenis.

DAG 3: Moskou O-M-A
Vandaag bezoekt u de beroemde Tretjakovgalerij, het 
museum van Russische kunst. Na het middagmaal 
komt u in het museum over de Patriottische oorlog 
van 1812 meer te weten over de aanloop, de koers en 
de Russische overwinning in de oorlog tegen Napo-
leon. ’s Avonds geniet u van een intiem concert met 
religieuze en volksmuziek door het Moskous kamer-
koor Kastalski. Dit jonge koor mag zich al beroemen 
op een stevig palmares.

DAG 4: Moskou O-M-A
U krijgt een rondleiding in het Sretenskiklooster vlak 
bij het beruchte Lubjankaplein met het voormalige 
KGB-gebouw. Het klooster beschikt over een eigen 
seminarie, uitgeverij en een unieke bibliotheek. U 
woont een misviering bij die opgeluisterd wordt door 
het internationaal geprezen koor van het klooster. 
Ten slotte bezoekt u het staatsconservatorium P.I. 
Tsjajkovski.  ‘s Avonds ontvangt het wereldvermaarde 
Borodin Quartet, het oudste strijkkwartet ter wereld, 
u voor een privé-concert. Een exclusieve belevenis!

DAG 5: Moskou - Istra - Moskou O-M-A
U bezoekt het Kremlin, de 3 kathedralen en de Wa-
penkamer met de unieke collectie hofkleding, wa-
penuitrustingen, koetsen en juwelen van de tsaren 
en tsarina’s. U rijdt verder naar de stad Istra voor 
een bezoek aan het klooster Nieuw-Jeruzalem, een 
Russisch-orthodox klooster. 

DAG 6: Moskou - Brussel O-M
U bezoekt het Overwinningsmuseum van de Grote 
Vaderlandse Oorlog, zoals de Russen WO II noemen. 
Na het middagmaal terugvlucht naar Brussel.

REISDATA
 →  do 13 juni 2019
 ←  di 18 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.970
toeslag 1-persoonskamer: € 425
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 20, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Privéconcert door het Borodin Quartet
++  Privéconcert door het Moskous 

Kamerkoor Kastalski
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Aäron 
Blomme en Wim Coudenys

++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 
gidsen

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje met stratenplan-

netjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

historische en luxueuze hotel Natio-
nal***** in Moskou (of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
13/06 	 Brussel	11.50	u.
	 Moskou	16.10	u.
18/06 	 Moskou	19.50	u.
	 Brussel	22.25	u.

AÄRON BLOMME studeerde viool 
aan de Conservatoria van Gent en Moskou 
en behaalde er respectievelijk een Master 
in Muziek - Uitvoerende kunsten, viool en 
een postgraduaat. Hij behaalde daarna aan 
de Universiteit Gent een Master in de Oost-
Europese Talen en Culturen, met een minor 
in de Kunstwetenschappen. Bovendien 
zorgt Aärons orthodoxe achtergrond voor 
een toegevoegde waarde aan deze reis. 

WIM COUDENYS is professor doctor 
Russische en Europese (cultuur)geschie-
denis aan de KU Leuven. Hij is gespecia-
liseerd in Belgisch-Russische relaties, de 
geschiedenis van de Russische emigratie 
na 1917 en Russische geschiedschrijving. 
Hij is auteur van vele werken over Rusland 
en voorzitter van de Vereniging van Belgi-
sche slavisten. Hij vertegenwoordigt ons 
land in het Internationaal Slavistencomité. 
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Met Vladimir Ronin naar

SINT-PETERSBURG
VLADIMIR RONIN: ‘Sint-Petersburg is meer dan 
tsarenpaleizen en kerken. U bent hier in het hart 
van Ruslands wereldberoemde literatuur, kunst en 
muziek, in een stad met een bijzonder dramatische 
geschiedenis. Ik leer u de mooiste stad van Rusland 
niet alleen van buiten kennen, maar ook een beetje 
van binnenuit. En dat tijdens het belangrijkste 
religieuze feest van de Russen: Pasen!’

DAG 1: Brussel - Sint-Petersburg A
Vlucht naar Sint-Petersburg. U verkent de stad langs 
de zilveren eeuwroute en de vele bruggen, de kathe-
draal van de O.-L.-V. van Kazan en de Nevski Prospect. 
Daarna geniet u van een avondmaal in het hotel.

DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A
U bezoekt de historische stadskern met o.a. de St.-
Nikolaaskerk en de Kerk van de Verlosser op het 
Bloed met het schrijn ter ere van de vermoorde tsaar 
Alexander II. U bezichtigt ook de Peter- en Paulvesting 
en -kathedraal. Daarna gaat u naar de Hermitage 
waar u een selectie uit de rijke collectie bewondert. 

’s Avonds woont u in een van de theaters van de stad 
een balletvoorstelling, opera of concert bij.

DAG 3: Sint-Petersburg O-M-A
Vandaag rijdt u naar Poesjkin of het Tsarendorp 
(Tsarskoje Selo), het buitenverblijf van de tsaren met 
het Catharinapaleis en de legendarische amberkamer. 
In de namiddag bezoekt u het indrukwekkende Rus-
sisch Museum. ’s Avonds gaat u naar een van de meest 
interessante kerken om de paasviering bij te wonen, 
opgeluisterd met prachtige gezangen.

DAG 4: Peterhof - Sint-Petersburg O-M-A
U ontdekt Peterhof, het ‘Versailles van het oosten’. 
Die zomerresidentie van de Russische tsaren is een 
hoogtepunt op het gebied van kunst en architectuur. 
In de namiddag bezoekt u het appartement annex 
museum van de componist Nikolaj Rimski-Korsakov 
en woont u er een kort recital bij.

DAG 5: Sint-Petersburg - Brussel O
U geniet van een boottocht op de kanalen. Na een 
bezoek aan de Troitskakerk volgt de terugvlucht 
naar Brussel.

ORTHODOX PASEN IN SINT-PETERSBURG
Het orthodoxe Pasen is in Rusland samen met Kerstmis 
de belangrijkste religieuze feestdag van het jaar en mag 
sinds de val van de Sovjet-Unie weer met de nodige luister 
worden gevierd. In de uren voor middernacht heffen de 
priesters in met kaarsen verlichte kerken monotone gezangen 
aan, tot ze om middernacht luid verkondigen dat Christus 
opnieuw is opgestaan. Deze orthodoxe hoogdag biedt in-
getogen momenten met diepe gezangen in de kerk, maar 
ook meer plechtstatigheid dan wij gewoon zijn. Op zondag 
is er natuurlijk een overvloedige en feestelijke dis. Tijdens 
het orthodoxe paasfeest beschilderen Russen paaseieren 
in complexe patronen (de tsarenfamilie gaf elkaar vroeger in 
Sint-Petersburg de beroemde Fabergé-eieren), ze bakken de 
traditionele paschacake en gaan op paaszaterdag ’s avonds 
naar de kerk om hun eieren en brood (en een enkeling ook 
wel zijn fles wijn) voor de paasmaaltijd van de volgende dag 
met veel wijwater te laten zegenen door de priester. 

REISDATA
 →  do 25 april 2019
 ←  ma 29 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.970
toeslag 1-persoonskamer: € 195 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. II voor ballet, opera 

of concert (waarde: € 100) 
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Vladimir Ronin 

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt en 

2 avondmalen in het hotel Cour-
tyard by Marriott Pushkin**** 
(of gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 2 avondma-
len in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Sint-Peters-
burg h/t telkens via Frankfurt 
met Lufthansa, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
25/04 	 Brussel	07.05	u.
	 Frankfurt	08.05	u.
25/04 	 Frankfurt	09.15	u.
	 Sint-Petersburg	12.55	u.
29/04 	 Sint-Petersburg	14.05	u.
	 Frankfurt	15.55	u.
29/04 	 Frankfurt	17.25	u.
	 Brussel	18.20	u.

VLADIMIR RONIN is doctor in 
de geschiedenis en docent Russisch 
en cultuurgeschiedenis van Rusland 
aan de KU Leuven, campus Antwerpen. 
Hij is auteur van o.a. Antwerpen en zijn 
Russen 1814-1914, Russen en Belgen: 
is het water te diep?, Regiony Rossii 
en een tweedelige monografie over 
mensen uit Rusland in Belgisch Congo. 
Hij publiceert vooral over de relaties 
tussen Russen en Belgen door de eeu-
wen heen en over actuele aspecten 
van Rusland. Hij is ook vertaler, gids 
en spreker voor verschillende Vlaamse 
verenigingen.
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 Cursussen: Russische helden - Oostmalle - ma. 5, 12, 19 
en 26 nov. - prof. Wim Coudenys ; Rusland in de kijker - 
Aalst - vr. 5, 12 en 19 okt. - Olga Novitskaja

 Boeken: Revoljoetsjija! De betekenis van de Russische 
revolutie in historisch perspectief van Kees Boterbloem; De 
toekomst is geschiedenis. De terugkeer van het totalitaire 
Rusland van Masha Gessen
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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, Cras-
sus en Augustus over het Forum Romanum. U komt 
meer te weten over de hele archeologische site en 
de historische context. Ook het grootste amfithea-
ter 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 eindejaarsavondmaal 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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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
++ Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Gil 
Michaux

++  Gebruik van de audiofoon
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

centraal gelegen hotel Massimo 
d’Azeglio**** (of gelijkwaardig)

++  4 avondmalen in lokale restau-
rants of het hotel, waarvan het 
oudejaarsavondmaal

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
29/12	 Brussel	7.55	u.
	 Rome	9.55	u.
02/01	 Rome	17.40	u.
	 Brussel	19.50	u.

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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 Boek: Gids naar de ziel van  
Rome van Hedwig Zeedijk



Met Luc Verhuyck naar

ROME
LUC VERHUYCK: ‘Rome is ‘de eeuwige stad’. Dat 
betekent dat Rome kunst en cultuur te bieden heeft 
uit alle tijdperken. We treden in de voetsporen van 
keizers, senatoren, dichters, gladiatoren en wa-
genmenners, maar zien ook Michelangelo, Bernini, 
Caravaggio, Rafaël … aan het werk. En we ontmoeten 
tal van pausen, vrome en minder vrome. Over dat 
alles vertel ik u intrigerende en pikante verhalen.’

DAG 1: Brussel - Rome A
Rechtstreekse vlucht naar Rome. Na het vrije mid-
dagmaal bezoekt u tijdens een stadsrondrit de Aarts-
basiliek St.-Jan van Lateranen, de nabijgelegen Scala 
Santa en de Santa Maria Maggiore. Onderweg krijgt 
u ook de thermen van Caracalla, de piramide van 
Cestius, het Circus Maximus en de Palatijn te zien.

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

DAG 3: Rome O-A  
U bezoekt de Galleria Borghese en de schitterende 
kunstcollectie. Na Santa Maria della Concezione en 
de kapucijnercrypte volgen Piazza Barberini en de 
bekende Trevifontein. Verder wandelt u ook langs de 
indrukwekkende jezuïetenkerk Sant’Ignazio en het 
olifantje van Bernini, en eindigt bij het Pantheon en 
de fraaie Piazza Navona.

DAG 4: Rome O-A
U bezoekt het Colosseum en het Forum Romanum. Na 
de middag gaat u langs de Via dei Fori Imperiali, met 
de zuil en de markten van Trajanus, naar de befaamde 
Capitolijnse musea. In het Palazzo dei Conservatori 
ziet u het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius en 
de beroemde wolvin van Rome. 

DAG 5: Rome - Brussel O
Aan de Piazza del Popolo bewondert u het vakman-
schap van Caravaggio in de Santa Maria del Popolo. U 
eindigt deze reis aan de romantische Spaanse Trappen 
op de Piazza di Spagna. 

ROME IN ANEKDOTES
Wat betekende ‘SPQR’ nu weer? Hoe zat dat met die wolvin 
van Rome? Een keizer in de arena? Een scheerbekken op 
een fontein? Waar zetelde de Inquisitie? Een signatuur van 
Michelangelo? Werken aan de Sixtijnse kapel? Een bevalling 
in St.-Pieter? Een Vlaming in St.-Pieter? Een dichter op de 
Spaanse Trappen? Een obelisk op het St.-Pietersplein? Dineren 
tijdens een terechtstelling? Bernini’s miskende vaderliefde? 
Tijdens deze reis boordevol kleine en grote verhalen ontdekt 
u alle antwoorden!

REISDATA
 →  ma 4 maart 2019 
 ←  vr 8 maart 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.635
toeslag 1-persoonskamer: € 215
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Luc 
Verhuyck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Het boek 360° Rome van Luc 

Verhuyck (1 per kamer)
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 2 avondmalen in het hotel 
Massimo d’Azeglio**** (of 
gelijkwaardig)

++  2 avondmalen in typische 
trattorie

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

++  Transfers en stadsrondrit in 
comfortabele autocar (incl. fooi 
voor de chauffeur). Daarbuiten 
gebeuren de verplaatsingen te 
voet en met het openbaar ver-
voer (inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
04/03	 Brussel	07.50	u.
	 Rome	09.55	u.
08/03 	 Rome	17.40	u.
	 Brussel	19.50	u.

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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 Boek: Gids naar de ziel van  
Rome van Hedwig Zeedijk



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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++ Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Luc 
Verhuyck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engels- of Franstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

centraal gelegen Hotel Mediter-
raneo**** (of gelijkwaardig)

++  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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
30/12	 Brussel	10.55	u.
	 Napels	13.10	u.
03/01	 Napels	14.00	u.
	 Brussel	16.20	u.

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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Met Hans Geybels naar

VATICAANSTAD
HANS GEYBELS: ‘Al eeuwenlang spreekt het Vati-
caan tot de verbeelding. Dit landje van  44 hectaren 
herbergt massa's werelderfgoed en kunst. Deze reis 
voert u naar bekende en minder bekende plekjes 
die mee aan de basis liggen van het christendom.’

DAG 1: Brussel - Rome M-A
Ochtendvlucht naar Rome. Transfer van de luchtha-
ven naar het centrum. Onderweg stopt u al even aan 
de prachtige kerk van St.-Paulus buiten de Muren, 
een van de vier pauselijke basilieken van de stad, 
gebouwd op de plaats waar de apostel Paulus werd 
begraven. Na de middag trekt u een eerste keer naar 
Vaticaanstad, de kleinste onafhankelijke staat ter 
wereld. Vanop het St.-Pietersplein bewondert u de 
gelijknamige koepelkerk. U bezoekt ook de necropo-
lis die zich onder de St.-Pietersbasiliek bevindt, en 
daarna de basiliek zelf. Er werd 2 eeuwen gebouwd 
aan een van de grootste en rijkste kerken ter wereld. 
U bewondert er o.a. de Pietà van Michelangelo, het 
baldakijn van Bernini en de tombes van de pausen.

DAG 2: Rome O-A
U start met een bezoek aan de Vaticaanse musea 
die samen een van de grootste kunstverzamelingen 
ter wereld vormen. Daarna wandelt u door de Vati-
caanse tuinen die zich uitstrekken over meer dan de 
helft van het Vaticaanse grondgebied. Na de middag 
vertrekt u vanuit het station van Vaticaanstad met de 
trein naar Castel Gandolfo aan het meer van Albano. 
Daar bewondert u de pauselijke zomerresidentie en 
de tuinen. 

DAG 3: Rome O-A  
U verkent het historisch centrum van Rome en bewon-
dert verschillende indrukwekkende bouwwerken die 
verspreid liggen in de stad. U start de stadswande-
ling aan het Colosseum en trekt van daaruit langs 
het Forum Romanum het hart van de stad in. Niet te 
missen zijn o.m. het Pantheon en de jezuïetenkerk 
Il Gesù, maar ook de Sant’Ignazio di Loyola en San 
Luigi dei Francesi komen aan bod.

DAG 4: Rome - Brussel O
Na het ontbijt trekt u naar de Santa Maria Maggiore 
op de Esquilijn, de grootste van de 7 heuvels van 
Rome. Het interieur is vooral gekend om de schit-
terende mozaïeken. Daarna gaat u naar St.-Jan van 
Lateranen, de op een na grootste kerk van Rome en de 
enige in de stad die zich kathedraal mag noemen. Na 
de middag bezoekt u de catacomben die ten zuiden 
van de stad langs de Via Appia Antica liggen. Hier zijn 
o.a. verscheidene pausen uit de 3de eeuw begraven. 
Avondvlucht terug naar Brussel.

REISDATA
 →  vr 7 juni 2019 
 ←  ma 10 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.590 
toeslag 1-persoonskamer: € 295
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Hans Geybels

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt en 

2 avondmalen in het hotel Voi 
Cicerone**** (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/06 	 Brussel	07.30	u.
	 Rome	09.30	u.
10/06 	 Rome	21.20	u.
	 Brussel	23.25	u.

HANS GEYBELS studeerde ge-
schiedenis, godsdienstwetenschap-
pen en godgeleerdheid aan de KU 
Leuven en in Oxford. Hij promoveerde 
op de geschiedenis van de religieuze 
ervaring en doet onderzoek naar de 
geschiedenis van het dogma en 
naar de volksreligieuze cultuur. Hij 
was woordvoerder van kardinaal 
Danneels, is deeltijds docent aan de 
faculteit Theologie en Religieweten-
schappen van de KU Leuven, en is zeer 
vertrouwd met het Vaticaan.
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 Cursus: Het graf van Petrus - 
Tongeren - vr. 19, 26 okt., 9, 16 
nov. - P. Jos Janssens



Met Bruno Spaepen naar

MILAAN
BRUNO SPAEPEN: ‘Maak kennis met de vele gezich-
ten van deze opwindende stad, een ware schatkamer 
van kunst en architectuur! We flaneren door de 
majestueuze Galleria en het glamoureuze modehart, 
maar ook langs de pittoreske kanaaltjes van de Na-
vigliwijk. En we ontdekken hoe beroemde inwoners 
als Da Vinci en Armani hebben bijgedragen tot de 
luister van deze metropool. Een opera in de Scala 
is de kers op de taart.’

DAG 1: Brussel - Milaan M-A 
Rechtstreekse vlucht naar Milaan. Na een licht mid-
dagmaal maakt u een stadswandeling met aandacht 
voor o.m. de indrukwekkende gotische Duomo, de 
Galleria Vittorio Emmanuele II en het Castello Sfor-
zesco. In de late namiddag gaat u naar het Castello 
Sforzesco in het hartje van Milaan. In dat kasteel zijn 
verschillende musea ondergebracht, u bewondert er 
o.a. de Rondanini Pietà, een van de laatste werken 
waaraan Michelangelo werkte. 

DAG 2: Milaan O-M
Vandaag staan enkele indrukwekkende kunstcollec-
ties op het programma. In de Pinacoteca Ambrosiana 
ziet u de prachtige bibliotheek met o.a. de Codex 
Atlanticus, een grote verzameling tekeningen en 
geschriften van Leonardo Da Vinci. In het Museo Poldi 
Pezzoli krijgt u de privécollectie van Gian Giacomo 
Poldi Pezzoli te zien. In de namiddag maakt u een 
eerste wandeling door de modewijk. U sluit de dag 
af met een aperitief en de opera Manon Lescaut van 
Puccini in het Teatro alla Scala van Milaan. 

DAG 3: Milaan O-A
Na een rondleiding in de Scala ontdekt u Milaan als 
modestad. Veel modehuizen hebben er hun thuisbasis. 
U bezoekt de Fondazione Prada, waar de Prada’s hun 
kunstcollectie hebben ondergebracht. In de namiddag 
gaat u naar Armani/Silos, een museum dat Giorgio 
Armani in 2015 zelf opende om er zijn oeuvre uit de 
afgelopen decennia te tonen: goed voor 600 outfits 
en 200 accessoires.

DAG 4: Milaan - Brussel O
Op paaszondag bewondert u in het klooster van Santa 
Maria delle Grazie een van de bekendste kunstwerken 
ter wereld: Da Vinci’s fresco van Het Laatste Avond-
maal. Voor de terugvlucht naar Brussel in de vroege 
avond bezoekt u nog het Museo del Novecento voor 
moderne en hedendaagse kunst.

MANON LESCAUT
Het onschuldige 15-jarige meisje Manon wordt tegen haar wil 
naar een klooster gestuurd om non te worden, maar onderweg 
ontmoet ze cavaliere Des Grieux. Liefde op het eerste gezicht; 
de tortelduifjes vluchten samen en volgen de weg van hun 
hart. Maar zoals steeds bij Puccini loopt het voor de heldin 
tragisch af … Puccini baseerde zich voor zijn eerste grote 
succesopera op een wereldberoemde Franse schandaalro-
man, maar interpreteerde het verhaal ‘als een Italiaan: met 
vertwijfelde passie’. Riccardo Chailly is de ideale dirigent 
om deze passie over te brengen naar het Scala-publiek! 

REISDATA
 →  do 18 april 2019 
 ←  zo 21 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 370
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Ticket (parterre) voor de opera 

in de Scala van Milaan
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Bruno Spaepen

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen hotel Dei 
Cavalieri**** (of gelijkwaardig)

++  2 avondmalen en 2 middagma-
len in lokale restaurants

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

++  Transfer van de luchthaven van 
Milaan naar het hotel en terug. 
Daarbuiten gebeuren alle ver-
plaatsingen te voet en met het 
openbaar vervoer (inbegrepen 
in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
18/04 	 Brussel	09.45	u.
	 Milaan	11.20	u.
21/04 	 Milaan	18.50	u.
	 Brussel	20.20	u.

BRUNO SPAEPEN is historicus 
en woonde 5 jaar in Italië. Daar deed 
hij niet alleen onderzoek naar het ope-
raleven tijdens het risorgimento, maar 
hij bereisde ook het hele land van 
noord naar zuid. Nu doceert hij Itali-
aans in het volwassenenonderwijs. Hij 
leidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen naar Italië.
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Met Luc Verhuyck naar

VENETIË
LUC VERHUYCK: ‘Venetië is veel meer dan het San 
Marcoplein, de Rialtobrug, het Canal Grande, de 
Brug der Zuchten, de gondels en de Biënnale. Ve-
netië bruist en kolkt, betovert en ontroert. Het is zo 
niet de mooiste, dan beslist de meest bijzondere 
stad ter wereld. Een stad zonder verkeer op wie-
len, alles gebeurt per boot. Laat u overdonderen 
door de kunstschatten, de verborgen hoekjes en 
de prachtige verhalen die ik vertel.’

DAG 1: Brussel - Venetië A
Rechtstreekse vlucht naar Venetië en transfer per 
privémotorboot. U ontdekt de San Marcowijk met de 
Santo Stefano en de Santa Maria del Giglio. Ook het 
San Marcoplein met o.m. de prachtige Basilica, de 
Loggia, de Campanile en de Procuratie staat op het 
programma. U bezoekt ook de San Marcobasiliek met 
de schitterende mozaïeken, en het met goud en edel-
stenen bezette altaarstuk Pala d’Oro. Na een bezoek 
aan het Palazzo Ducale geniet u van een avondmaal 
in een lokaal restaurant.

DAG 2: Venetië O-A
U bezoekt de Gallerie dell’Accademia met meesterwer-
ken van o.a. Bellini, Titiaan, Tintoretto en Veronese. 
Daarna wandelt u langs de Giardini Reali en de Molo 
om de vele geheimen van het San Marcoplein te ont-
sluieren. Volgende haltes zijn de Scuola di San Giorgio 
degli Schiavoni en het Campo Bandiera e Moro, de 
doopkerk van Antonio Vivaldi. Na het Arsenaal keert 
u per boot terug naar het hotel.

DAG 3: Venetië O-A
Per vaporetto vaart u naar de Rialtobrug, de Ve-
netiaanse versie van de Ponte Vecchio met chique 
winkeltjes. U bezoekt de Erberia (de groente- en 

fruitmarkt) en de Pescheria (de vismarkt) en houdt 
halt bij de Fondaco dei Tedeschi, San Giacomo di 
Rialto en Campo San Bartolomeo. Nog voor de Santa 
Maria dei Miracoli en de Santi Giovanni e Paolo met 
verschillende monumenten voor doges, gaat u langs 
Marco Polo’s woonplaats en het Malibrantheater.

DAG 4: Venetië O-A
U wandelt door de Dorsodurowijk en bezoekt Ca’ 
Rezzonicco met de fraaie schilderingen van Tiepolo. 
Daarna gaat u naar de San Polowijk voor enkele ar-
tistieke hoogtepunten: eerst de Scuola di San Rocco 
met verschillende meesterwerken van Tintoretto, 
daarna de Santa Maria Gloriosa dei Frari met werk 
van Titiaan, Bellini, Donatello en de grafmonumenten 
van Canova en Titiaan.

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

LA SERENISSIMA IN ANEKDOTES
Waar komen de bronzen paarden op het San Marcoplein 
vandaan? Hoe komt de Brug der Zuchten aan haar naam? 
Waar zat Casanova gevangen? Waarom is in het Palazzo 
Ducale het portret van een doge overschilderd? Hoe wordt 
een gondel gebouwd? Waar komen de leeuwen die voor het 
Arsenaal staan vandaan? Trouwde de doge werkelijk met 
de zee? Hoe zit dat nu met het acqua alta, het hoge water? 
Waar ontstond de carpaccio? Wie mag op het Canal Grande 
varen? Tijdens deze reis boordevol kleine en grote verhalen 
ontdekt u alle antwoorden!

REISDATA
 →  zo 7 april 2019
 ←  do 11 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.940
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 595
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Luc 
Verhuyck

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

bootslui
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het uiterst centraal gelegen hotel 
Saturnia****+ (of gelijkwaardig)

++  4 avondmalen in uitstekende 
lokale restaurants

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
per vaporetto. Daarbuiten gebeu-
ren de verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/04 	 Brussel	10.05	u.
	 Venetië	11.40	u.
11/04 	 Venetië	16.50	u.
	 Brussel	18.35	u.

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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Met Luc Verhuyck naar

FIRENZE
LUC VERHUYCK: ‘In Firenze bevindt zich naar het 
schijnt een vijfde van de westerse kunstschatten 
uit de renaissance. Moeilijk te geloven? Vergezel 
me naar Florence en u zult zich verbazen over die 
onmetelijke rijkdom. Namen noemen heeft geen zin, 
het zijn er te veel. Maar ik verras u met tientallen 
beklijvende anekdotes en verhalen, bijvoorbeeld 
over hoe de Medici de stad in handen kregen.’

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

DAG 2: Firenze O-A
U bezoekt het San Marcomuseum, dat is onderge-
bracht in een oud dominicanenklooster. U bewondert 
er de schilderingen van Fra Angelico, waaronder De 
Annunciatie. Daarna bezoekt u het Palazzo Vecchio 
en de Piazza della Signoria.

DAG 3: Firenze O-M
U begint de dag met een bezoek aan de wereldbe-
roemde duomo, de kathedraal Santa Maria del Fiore, 
met de koepel van Brunelleschi en de fresco’s van 
Vasari. U wordt verrast door het Museo Nazionale del 
Bargello. In de late namiddag staat u oog in oog met 
de David van Michelangelo in de Galleria dell’Accade-
mia. U bewondert achteraf de Piazza della Santissima 
Annunziata met het Ospedale degli Innocenti en het 
ruiterstandbeeld van Ferdinand I.

DAG 4: Firenze O-A
Na het ontbijt bezoekt u de Medicikapellen in San 
Lorenzo, waar heel wat leden van deze invloedrijke 
familie begraven liggen. Daarna ontdekt u nog enkele 
geheime plekken rond de dom, zoals de woonplaats 
van Dante en de excentrieke kerk Orsanmichele. Ook 
het battistero met de bronzen deuren van Ghiberti 
staat op het programma. In de namiddag wandelt 
u door de collectie van de Galleria degli Uffizi, een 
van de rijkste musea ter wereld met werk van Giotto, 
Botticelli, Michelangelo, Rafaël, Da Vinci, Caravaggio 
en vele anderen.

DAG 5: Firenze - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel.

FIRENZE IN ANEKDOTES
Is het waar dat de aartsbisschop van Firenze trouwde? Was 
er echt ooit een moordaanslag in de dom? Hoe zit het met 
het ei van Brunelleschi? Werd er een monument gebouwd 
voor een paard? En één voor een muilezel? Liet een non 
zich schaken? En wat met een kop van Michelangelo op 
het stadhuis? De horens van de groothertog? Een vonde-
lingenschuif? De Madonna zonder gelaat? De val van de 
bol? De overstroming van 1966? Een mausoleum voor een 
Indiër? Een raam dat nooit meer sluit? Op deze en tientallen 
andere intrigerende vragen die allemaal hun wortels hebben 
in de Florentijnse (cultuur)geschiedenis, zal uw reisleider de 
antwoorden geven. Een onvergetelijke (her)ontdekking van 
Firenze vol kleine en grote verhalen. 

REISDATA
 →  di 16 april 2019 
 ←  za 20 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.640
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 270
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Luc Verhuyck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

centraal gelegen hotel Palazzo 
Ricasoli**** (of gelijkwaardig)

++  3 avondmalen en 1 middagmaal 
in lokale restaurants

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

++  Transfer van de luchthaven van 
Firenze naar het hotel h/t (incl. 
fooi voor de chauffeur). Daar-
buiten gebeuren de verplaatsin-
gen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
16/04 	 Brussel	09.15	u.
	 Firenze	11.00	u.
20/04 	 Firenze	11.45	u.
	 Brussel	13.30	u.

LUC VERHUYCK  publiceerde 
SPQR, Anekdotische reisgids voor 
Rome, die door zijn bijzondere 
invalshoek een groot succes werd 
en ondertussen aan zijn 14de druk 
toe is. De opvolger ervan, Firenze, 
Anekdotische reisgids voor Florence, 
werd in Nederland gelauwerd als 
beste reisgids 2006. Hij schreef ook 
Venezia, een anekdotische reisgids 
over Venetië. Daarna schreef hij een 
nieuw boek over Rome, 360° Rome, 
en nu werkt hij aan een anekdotische 
reisgids over Napels en omgeving.
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Met André De Winter naar

VALENCIA
ANDRÉ DE WINTER: ‘Tijdens deze reis laat ik u ken-
nismaken met de ziel van de Valencianen, die o.a. 
bij de uitbundige viering van hun stadspatrones 
tot uiting komt. We besteden aandacht aan de 
opeenvolgende cultuurstromingen, zoals die van 
de Romeinen, Visigoten, Moren en de christenen. 
Santiago Calatrava en Félix Candelas nemen ons 
mee in hun ‘stad van staal en beton’. Aandacht is 
er ook voor de plaatselijke gastronomie.’

DAG 1: Brussel - Madrid - Valencia M-A
Vlucht naar Valencia via Madrid. Transfer naar het 
centrum van de stad. Na het middagmaal brengt u 
onder leiding van uw reisleider een eerste bezoek 
aan het oude stadscentrum. U bezichtigt er o.m. de 
indrukwekkende kathedraal met zijn achthoekige 
klokkentoren en het Museo Arqueológico de la Al-
moina met archeologische vondsten uit de Romeinse 
en de Visigotische tijd. 

DAG 2: Valencia O-A
U zet de verkenning van Valencia verder en vertrekt 
aan de bruisende Mercado Central, de belangrijkste 
voedselmarkt van Valencia. Daarna wandelt u naar 
de gotische Lonja de la Seda, de oude zijdebeurs 
(Unesco-werelderfgoed). In de 15de eeuw was Va-
lencia, dat aan het einde van de zijderoute lag, het 
wereldcentrum van dit Chinese product. Verder gaat 
u langs de Plaza de Manises met het laatgotische 
Palacio de la Generalitat naar de toegangspoort Tor-
res de Serranos. Het Museo de Bellas Artes biedt 
voornamelijk een overzicht van de schilderkunst van 
de Valenciaanse meesters, vanaf de primitieven tot 
de 20ste eeuw. Daarna bezoekt u de oude universi-
teitswijk met de Iglesia de San Juan del Hospital. U 
wandelt verder via het stadhuis en het postgebouw 

naar het modernistische treinstation Estación del 
Norte. Op de Plaza de la Virgen viert u ’s avonds het 
traditionele feest van de Señora de los Desamparados, 
patrones van de stad, tijdens een openluchtconcert 
en dansvoorstellingen. 

DAG 3: Valencia O-M-A
’s Ochtends woont u de Trasladoprocessie bij, waar-
bij het Mariabeeld vanuit de basiliek naar de ka-
thedraal wordt gedragen. Daarna maakt u kennis 
met de architectuur van het 21ste-eeuwse Valencia. 
U zult versteld staan van de moderne en gedurfde 
architectuurparels van de wereldberoemde Valenci-
aanse architect Calatrava bij La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, ‘de stad van de kunst en wetenschap’. 
Het is een van Valencia’s meest toonaangevende 
bezienswaardigheden. 

DAG 4: Valencia - Madrid - Brussel O
Vandaag bezoekt u het Museo del Patriarca. Dit 
museum bewaart beeldhouwwerk en een collectie 
schilderijen, waaronder een drieluik over het lij-
densverhaal geschilderd door de Vlaming Dirk Bouts. 
Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Brussel via Madrid.

REISDATA
 →  vr 10 mei 2019
 ←  ma 13 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.185
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 95
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
André De Winter

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

het kwaliteitsvolle hotel Meliá 
Plaza**** (of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen en 3 avond-
malen in lokale restaurants of 
het hotel

++  Vluchten Brussel - Valencia h/t 
telkens via Madrid met Iberia, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur). In 
Valencia gebeuren de meeste 
verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
10/05 	 Brussel	07.40	u.
	 Madrid	10.05	u.
10/05 	 Madrid	12.15	u.
	 Valencia	13.15	u.
13/05 	 Valencia	17.45	u.
	 Madrid	18.45	u.
13/05 	 Madrid	19.55	u.
	 Brussel	22.15	u.

ANDRÉ DE WINTER is doctor in 
de geschiedenis en master in godge-
leerdheid en godsdienstwetenschap-
pen. Hij was ook professor aan het 
theologicum van het aartsbisdom Me-
chelen - Brussel. Als student raakte hij 
gefascineerd door de Spaanse kunst. 
Meer dan 20 jaar organiseerde hij 
studiereizen naar Spanje met aan-
dacht voor cultuur, folklore, religie, 
gastronomie en natuur.
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 Cursus: Spanje in de kijker - 
Eeklo - di. 20 nov., 4 en 11 dec. 
- prof. Eugeen Roegiest



RONALD SLEDSENS: ‘Ik neem u mee door 
2 fantastische en belangrijke Amerikaanse 
steden: Washington D.C. en Philadelphia. Ik 
neem u mee op sleeptouw langs de belang-
rijkste bezienswaardigheden op historisch, 
politiek en cultureel vlak.’

DAG 1: Brussel - Washington D.C.
Vlucht naar Washington D.C. Eerst gaat u op 
verkennende rondrit in de hoofdstad van de 
VS en daarna bezoekt u de memorialen van 
Jefferson, Martin Luther King en F.D. Roosevelt. 

DAG 2: Washington D.C. O
U start de dag met een bezoek aan het Capitool 
(o.v.) en de Library of Congress. In de namid-
dag verkent u de monumenten rond de Mall: 
Washington Monument, Lincoln Memorial, 
het Vietnam Veterans Memorial, Korean War 
Veterans Memorial en het National World War 
II Memorial. 

DAG 3: Washington D.C. O
U steekt de Potomac over voor een bezoek aan 
het Arlington National Cemetery, de laatste 
rustplaats van vele militairen en ook van J.F. 
Kennedy en zijn echtgenote Jackie. Dan gaat u 
langs de belangrijkste verzameling musea van 
het land: het Smithsonian Institute, het Nati-
onal Museum of Natural History, de National 
Art Gallery, het Space Museum … 

DAG 4: Washington D.C. O-A
U maakt een boottocht op de Potomac naar 
Mount Vernon, het prachtige landgoed van 
George Washington. U rijdt terug per autocar 
en stopt onderweg aan de National Cathedral. 

DAG 5: Washington D.C. - Philadelphia O
Vandaag rijdt u naar Philadelphia. Hier werd 
de onafhankelijkheidsverklaring getekend 
en de eerste grondwet van de VS opgesteld. 
Independence Hall, Congress Hall, Liberty 

Bell en nog andere gebouwen zijn indrukwek-
kende getuigen daarvan. Philadelphia is ook 
de stad van de godsdienstvrijheid, getuige het 
Quaker Meeting House en de Masonic Temple. 
Maar ook moderne architectuur heeft er zijn 
plaatsgevonden, met het Kimmel Center en 
de Comcast.

DAG 6: Philadelphia O-A
U wandelt door de stad die met haar vele kunst-
werken in het publieke domein op zichzelf een 
openluchtmuseum vormt. Als u dat wil, kunt 
u ook een marktje meepikken zoals Reading 
Terminal of de Italian Market. In de namiddag 
bezoekt u de indrukwekkende collectie van de 
Barnes Foundation, die vooral is toegespitst op 
impressionistische schilderkunst.

DAG 7: Philadelphia - Washington D.C. - 
Brussel O
U rijdt naar Baltimore in Maryland, ooit de 
tweede grootste stad van de VS en vroeger een 
belangrijke distributiehaven voor de Ameri-
kaanse Midwest. Vooral de Inner Harbour is de 
moeite waard. U rijdt verder naar Washington 
D.C. voor de terugvlucht naar Brussel.

DAG 8: Brussel 
Aankomst in Brussel.

Met Ronald Sledsens naar

WASHINGTON D.C. & PHILADELPHIA

200 km

DELAWARE

NEW 
JERSEY

MARYLAND

PENNSYLVANIA

Washington

Baltimore

Philadelphia
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REISDATA
 → za 6 april 2019 
 ← za 13 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 895
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Ronald 
Sledsens

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in de 

kwaliteitsvolle hotels Hilton Garden 
Inn Georgetown in Washington D.C. 
en Doubletree by Hilton Philadelp-
hia City Center in Philadelphia (of 
gelijkwaardig)

++  2 avondmalen in lokale restaurants
++  Vluchten Brussel - Washington D.C. 

h/t met Brussels Airlines, de lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers van en naar de luchtha-
vens in de VS, alsook tussen Wa-
shington D.C. en Philadelphia h/t. 
In Washington D.C. en Philadelphia 
gebeuren de meeste verplaatsin-
gen te voet en met het openbaar 
vervoer (inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/04 	 Brussel	10.15	u.
	 Washington	D.C.	12.55	u.
12/04 	 Washington	D.C.	17.50	u.
	 Brussel	07.30	u.	(op	13/04)

RONALD SLEDSENS was inspec-
teur-adviseur voor het departement On-
derwijs van de Vlaamse Overheid. Hij gaf 
theologie van niet-christelijke godsdien-
sten aan het Hoger Instituut voor Gods-
dienstwetenschappen en is nu directeur 
van de Onderwijsmediatheek Obed. Hij 
leidde al tientallen reizen naar Berlijn, 
Jordanië en de Verenigde Staten.

© SHUTTERSTOCK
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MUZIEK-
REIZEN

PAG. BESTEMMING REISLEIDER AFREISDATUM DAGEN
43 Bever ................................................ Sigiswald Kuijken ..........................vr 21/12/2018 .............. 3
44 Amsterdam ....................................... Yves Senden ................................zo 16/12/2018 .............. 1
45 Amsterdam   ..................................... Els Van Hoof ................................zo 03/02/2019 .............. 1
46 Amsterdam ....................................... Karel Van Cauwenberghe ..............zo 14/04/2019 .............. 1
47 Amsterdam ....................................... Yves Senden ................................zo 16/06/2019 .............. 1
48 Parijs ................................................ Waldo Geuns ............................... za 25/05/2019 .............. 2
49 Londen   ........................................... Peggy Stuyck .............................. do 02/05/2019 .............. 4
50 Oxford .............................................. Luc Ponet ................................... do 08/11/2018 .............. 4
51 Berlijn & Potsdam ............................. Piet J. Swerts................................ za 11/05/2019 .............. 5
52 Dresden ............................................ Els Swinnen ................................ do 30/05/2019 .............. 5
53 Leipzig .............................................. Beatrijs Van Hulle......................... za 22/12/2018 .............. 5
54 Thüringen & Leipzig ........................... Yves Senden ................................ di 18/06/2019 .............. 7
55 Luzern .............................................. Waldo Geuns .............................. do 22/11/2018 .............. 4
56 Salzburg ........................................... Jan Dewilde ................................ wo 30/01/2019 .............. 5
57 Praag ................................................ Els Swinnen ................................. za 22/12/2018 .............. 5
58 Riga .................................................. Johan Uytterschaut .................................06/2019 .............. 4
59 Malta ................................................ Pieter Bergé .................................zo 20/01/2019 .............. 5
60 Cuenca & Castilla la Mancha .............. Yves Senden ................................zo 14/04/2019 .............. 9
62 New York .......................................... Piet J. Swerts................................ di 12/03/2019 .............. 7
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© SHUTTERSTOCK

In het algemeen is de muziekreis 
naar Riga een heel mooie reis. 
Riga is een prachtige stad en vooral 
de tweede opera - Tannhäuser - 
was van een uitstekende kwaliteit.

–  EEN REIZIGER



43MUZIEKREIZEN

SIGISWALD KUIJKEN: ‘Tijdens deze 3-daagse in de 
bijzondere B&B Rosario staan de laatste 2 canta-
tes 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 09.00 
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 KMSKA. 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. Na het avondmaal geniet u 

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 
3-daagse samen met de andere Davidsfonds Cultuurreizigers 
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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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 ver-
blijven. De extra overnachting, inclusief 
avondmaal op 20 december en ontbijt 
op 21 december, kunt u bijboeken voor 
€ 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 Nederlandstalige 

museumgids aan o.m. de ten-
toonstelling Moderne kunst uit 
het Interbellum 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 (incl. fooi voor de chauffeur)

++  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 opge-
haald. 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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44 MUZIEKREIZEN

YVES SENDEN: ‘De focus van deze dagreis ligt op 
de 4 gezichten van Händel: zijn zelden uitgevoerde 
klavecimbelmuziek, zijn voortreffelijke Italiaanse 
periode, zowel instrumentaal (blokfluit) als vocaal 
(kamercantates), en als kers op de taart: zijn orato-
rium The Messiah. Prettige ‘bijkomstigheden’: een 
schitterende concertzaal, een uitstekend restaurant 
en een fantastisch zicht op het water. En dat alles 
op één locatie, het architectonisch meesterlijke 
muziekgebouw aan het IJ.’

Al vele jaren staat de Nederlandse Organisatie Oude 
Muziek garant voor succesvolle festivals in Utrecht 
en omstreken. In december 2018 strijken zij met een 
minifestival rond Händel opnieuw neer in het prach-
tige Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. Tijdens 
deze ontspannen dag staan 4 (!) concerten met werk 
van deze Duitse barokmeester op het programma.

Deze Händeldag biedt een uitstekende dwarsdoor-
snede van Händels rijke oeuvre en overspant zijn 
hele leven: solomuziek (klavecimbel), kamermuziek 
(blokfluit), het kleinschalig vocale (cantate) en het 
grootse (het oratorium The Messiah). Alle muziek 
wordt uitgevoerd door gerenommeerde musici en 
ensembles: Paolo Zanzu, La Cicala, Fabio Bonizzoni 
en Johannes Leertouwer.

DAGPROGR AMMA
Rond 08.15 uur vertrekt u in een comfortabele autocar vanuit 
Gentbrugge, of rond 09.00 uur vanuit Berchem, naar het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. Onderweg situeert 
Yves Senden de figuur en het werk van Händel en licht hij 
de concerten toe die op het programma staan.
Om 12.00 uur start het muziekprogramma met een klave-
cimbelrecital door de talentvolle Paolo Zanzu, waarbij niet 

alleen de zelden uitgevoerde suites maar ook bewerkingen 
van Händels aria’s door de Engelse klaviervirtuoos William 
Babell op het programma staan.

Het tweede concert, door het Nederlandse ensemble La 
Cicala, start om 14.00 uur. Het is een middagconcert met een 
selectie van intimistische maar daarom niet minder virtuoze 
blokfluitsonates van Händel en zijn Italiaanse tijdgenoten.

Om 16.00 uur is het de beurt aan Fabio Bonizzoni met zijn 
ensemble La Risonanza, goed voor 3 Italiaanse solocantates 
met de uitstekende sopraan Raffaela Milanesi.

Om 17.00 uur schuift u aan voor het avondmaal in restaurant 
Zouthaven in het Muziekgebouw.

Om 19.30 uur (inleiding om 18.00 uur) woont u Händels ma-
gistrale oratorium The Messiah bij, uitgevoerd door Nieuwe 
Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer. In 3 delen 
schetst Händel geboorte, lijden en de opstanding van Christus. 
Dit oratorium staat bol van de schitterende passages, met o.a. 
het beroemde Halleluia, en wordt terecht beschouwd als een 
van de sterkste oratoria uit het barokrepertoire.

Rond 22.30 uur rijdt u met de bus terug naar Berchem en 
Gentbrugge, waar u na middernacht aankomt. 

Met Yves Senden naar

AMSTERDAM 

REISDATUM
 →  zo 16 december 2018

REISSOM PER PERS.
€ 250
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 15 
min. 30, max. 45 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 4 concerten tijdens 

de Händeldag in het Muziekge-
bouw aan ‘t IJ

++ Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Yves Senden

++  Avondmaal in het restaurant 
Zouthaven van het Muziekge-
bouw

++  Vervoer in comfortabele au-
tocar (incl. fooi voor de chauf-
feur), vertrek vanuit Gentbrugge 
en het station van Berchem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

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

Op het einde van deze dagreis komt 
u pas na middernacht terug in Gent-
brugge of Berchem aan. U gaat dus 
best met de auto naar een van deze 
2 opstapplaatsen. U kunt uw auto 
parkeren op de gratis P+R parking 
(Gentbrugge), in de bewaakte on-
dergrondse parking (Berchem, on-
geveer € 18/dag) of op de beperkte 
gratis parkeerplaatsen in de buurt 
van het station van Berchem. Meer 
informatie over de opstapplaatsen 
en parkeermogelijkheden krijgt u 
samen met uw reisdocumenten. 

YVES SENDEN , musicus en 
docent, is licentiaat in de klassieke 
filologie en doctor in de kunsten. Hij 
studeerde orgel in Antwerpen en Den 
Haag en is docent muziekgeschiede-
nis, analyse en muziekfilosofie aan het 
Koninklijk Conservatorium in Antwer-
pen (AP) en docent organologie en 
muziekgeschiedenis aan het Koninklijk 
Conservatorium van Gent (HoGent).
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 Cursus: Overzicht van de 
muziekgeschiedenis - Gent -  
10 maandagen van 8 okt.  
Tot 21 jan. - Yves Senden



Met Els Van Hoof naar 

AMSTERDAM 
ELS VAN HOOF: ‘Met de nieuwe productie Juditha 
Triumphans waagt De Nationale Opera Amsterdam 
zich aan de enscenering van een werk dat eigenlijk 
niet voor het theater werd gecomponeerd. Gerenom-
meerd dirigent en Vivaldispecialist Andrea Marcon 
leidt zijn eigen ensemble, La Cetra Barockorchester 
Basel. Dit wordt hun debuut in De Nationale Opera. 
Ook de Franse mezzosopraan Gaëlle Arquez staat 
hier voor het eerst op de scène en wel in de titelrol 
van de dappere en sluwe Juditha. Het belooft een 
spannende voorstelling te worden!’ 

Vivaldi componeerde zijn Juditha Triumphans voor 
de meisjes van het weeshuis Ospedale della Pietà 
in Venetië, waar hij les gaf. Het is een werk met een 
feestelijk grote bezetting: solisten (allemaal vrouwen), 
koor en een uitgebreid kleurrijk orkest. Het onder-
werp gaat terug op een Bijbels verhaal. De mooie, 
jonge weduwe Juditha woont in de belegerde stad 
Bethulië. De Assyrische legeraanvoerder Holofernes 
is door haar gecharmeerd en nodigt haar uit op een 
feestmaal in het vijandelijke kamp. Juditha neemt de 
uitnodiging aan, maar heeft zo haar eigen reden … 
Wanneer Holofernes onder invloed van de wijn in 
slaap valt, hakt ze zijn hoofd af en keert triomfantelijk 
terug naar Bethulië. 

Vivaldi schreef met dit werk - een oratorium op La-
tijnse tekst - een propagandastuk voor Venetië om 
de overwinning van Venetië (Juditha) op de Turken 
(Holofernes) te vieren. Actie troef met talrijke oorlogs-
scènes en dramatiek van de bovenste plank! 

Op de heenreis geeft Els Van Hoof tekst en uitleg bij 
het uitgevoerde werk en maakt ze u vertrouwd met 
de componist Vivaldi en de finesses van zijn muziek.

DAGPROGR AMMA
Rond 11.00 uur rijdt u in een comfortabele autocar vanuit het 
station van Berchem naar Amsterdam. Iets voor 14.00 uur 
neemt u plaats in De Nationale Opera voor de uitvoering van 
Juditha Triumphans van Vivaldi, die rond 16.45 uur gedaan 
zal zijn. In een nabijgelegen restaurant geniet u van een 
overlegmoment en een maaltijd, daarna rijdt u terug naar 
Berchem. Afhankelijk van het verkeer bent u in Berchem 
rond 20.30 uur.

REISDATUM
 →  zo 3 februari 2019

REISSOM PER PERS.
€ 250
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 15
min. 30, max. 45 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. II voor de voorstel-

ling in De Nationale Opera 
Amsterdam (waarde: € 110)

++  Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Els 
Van Hoof

++  Avondmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit het station 
van Berchem en niet vanuit de lucht-
haven van Zaventem

ELS VAN HOOF behaalde een 
licentie in de klassieke filologie en 
in de musicologie aan de KU Leuven 
en studeerde aan het toenmalige 
Lemmensinstituut. Als wetenschap-
pelijk medewerker werkte zij enkele 
jaren voor de afdeling Muziek van 
de Koninklijke Bibliotheek Albert I in 
Brussel. Sinds 1997 is ze program-
mamedewerker/muzieksamenstel-
ler bij Klara.
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 Cursus: De dansende zonne-
koning - Geel - do. 20, 27 sep. 
en 4, 11 okt. - Els Van Hoof



Met Karel Van Cauwenberghe naar 

AMSTERDAM 
KAREL VAN CAUWENBERGHE: ‘We gaan naar een 
uitzonderlijke concertzaal: het Concertgebouw in 
Amsterdam dat op de website omschreven wordt als 
de beste van de wereld. Nederlands chauvinisme of 
werkelijkheid? We testen het tijdens de uitvoering 
van een meesterwerk van Johan Sebastian Bach: de 
Johannespassie. Met de vele koorinterventies en 
prachtige solopartijen is het een topmoment voor 
elke muziekliefhebber.’

Sinds jaar en dag voert het Concertgebouworkest 
in de passietijd afwisselend Bachs Johannespassie 
(1724) en Mattheüspassie (1727) uit. In het evangelie 
van Johannes ligt de nadruk op Jezus Christus als de 
zoon van God en als de verlosser van de mensheid. 
Daardoor ligt het accent in deze passie minder op 
het lijden van Jezus. Muzikaal gezien verrichtte Bach 
baanbrekend werk met zijn eerste passie en bereidde 
hij de weg voor de grotere Mattheüspassie die hij 
3 jaar later schreef.

Barokspecialist William Christie is voor deze uitvoering 
samen met het Nederlands Kamerkoor uitgenodigd. Die 
eminentie van oude muziek is door en door vertrouwd 
met de barokwereld. De Amerikaans-Franse dirigent, 
voor het eerst te gast bij het Concertgebouworkest, 
treedt graag met jong talent op. Ook bij dit concert laat 
hij zich omringen door solisten met wie hij eerder tot 
groot genoegen samenwerkte: Reinoud Van Mechelen 
(tenor - evangelist), Alex Rosen (bas - Christus), Emöke 
Barath (sopraan), Iestyn Davies (contratenor), Anthony 
Gregory (tenor) en Renato Dolcini (bas).

En dan is er uiteraard nog het Koninklijk Concert-
gebouworkest. Het behoort al meer dan 125 jaar tot 
de absolute wereldtop. Critici roemen telkens weer 

de uit duizenden herkenbare orkestklank. Die is 
het resultaat van langdurige relaties tussen orkest, 
chef-dirigenten en de prachtige zaal. Maar klank is 
natuurlijk iets lastigs om in woorden te vatten. De ma-
gie van het Concertgebouworkest moet u zelf ervaren. 

Op de heenreis leidt uw reisleider Karel Van Cauwen-
berghe de Johannespassie van Bach haarfijn in. Hij 
situeert het werk binnen de muziekgeschiedenis en 
het oeuvre van de componist en besteedt aandacht 
aan de symboliek, instrumentatie, retoriek …

DAGPROGR AMMA
Rond 09.00 uur rijdt u in een comfortabele autocar vanuit 
het station van Berchem naar Amsterdam. Bij aankomst 
geniet u van een licht middagmaal. Iets voor 14.00 uur neemt 
u plaats in het Concertgebouw voor de uitvoering van de 
Johannespassie. Het einde van het concert is voorzien rond 
16.40 uur. Dan rijdt u terug naar Berchem, afhankelijk van 
het verkeer komt u daar aan rond 19.00 uur.

REISDATUM
 →  zo 14 april 2019

REISSOM PER PERS.
€ 235
min. 30, max. 45 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. 1+ voor het concert 

in het Concertgebouw (waarde: 
€ 105)

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Karel Van Cauwenberghe

++  Licht middagmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit het sta-
tion van Berchem en niet vanuit 
de luchthaven van Zaventem

KAREL VAN CAUWENBERGHE 
is onderzoeksrechter in de rechtbank 
van eerste aanleg in Antwerpen. Hij 
houdt van muziek en in zijn vrije tijd 
is hij daar actief mee bezig. Hij zingt 
al 40 jaar in deCHORALE, een van de 
grootste amateuroratoriumkoren in 
Vlaanderen, waarvan hij sinds februari 
2017 voorzitter is.
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Met Yves Senden naar 

AMSTERDAM 
YVES SENDEN: ‘De h-Moll-Messe is een werk vol 
raadsels: de protestantse Bach die een katholieke 
mis schrijft, een trompetsolo die 'onspeelbaar' 
is en toch gespeeld wordt, een samenhang die 
gebaseerd lijkt op extreme verscheidenheid ... Ik 
zal deze aspecten met plezier voor u ontleden en 
duiden, en u ook duidelijk maken waarom het slot 
van het Gloria een van de allerbeste pagina's uit 
onze muziekgeschiedenis is.’

De h-Moll-Messe van Bach geldt als een van zijn meest 
opmerkelijke composities. Hij schreef Kyrie en Gloria 
in 1733 als een visitekaartje van zijn kunnen. 16 jaar 
later voegt hij Credo, Sanctus en Agnus Dei toe om 
het werk te voltooien, en dat in een indrukwekkende 
stilistische consistentie.

Collegium Vocale Gent werd opgericht in 1970 door 
Philippe Herreweghe. Momenteel geldt het als een 
van de meest vooraanstaande vocale ensembles op 
het gebied van oude muziek, en Philippe Herreweghe 
als een van de beroemdste dirigenten. In navolging 
van de laatste inzichten worden de grote werken 
van Bach en andere componisten in een kleinere, 
transparante bezetting uitgevoerd. Met Herreweghe 
als dirigent en Dorothee Mields en Alex Potter als 
solisten bent u verzekerd van een topuitvoering van 
Bachs h-Moll-Messe.

Op de heenreis geeft Yves Senden u een inleidende 
lezing over het uitgevoerde werk binnen het œuvre 
van Bach en gaat hij dieper in op het unieke van 
deze compositie.

DAGPROGR AMMA
Per autocar vertrekt u vanuit Gentbrugge rond 8.40 uur en 
vanuit Berchem rond 9.30 uur naar Amsterdam. ’s Middags 
eet u in een lokaal restaurant, daarna volgt een introductiele-
zing in de Spiegelzaal. Iets voor 14 uur neemt u plaats op de 
allerbeste plaatsen van de zaal (!) voor de uitvoering van de 
h-Moll-Messe van Bach. Het einde is voorzien rond 16.35 uur. 
Aansluitend woont u een meet & greet (o.v.) bij met dirigent 
Philippe Herreweghe en de solisten en muzikanten. Rond 17.35 
uur rijdt u terug huiswaarts. Afhankelijk van het verkeer bent 
u in Berchem rond 19.45 uur en Gentbrugge rond 20.30 uur.

REISDATUM
 →  zo 16 juni 2019

REISSOM PER PERS.
€ 195
min. 30, max. 45 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. 1+ voor het concert 

in het Concert gebouw, incl. inlei-
ding en 2 drankjes (waarde: € 85)

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Yves Senden

++  Middagmaal in een lokaal 
restaurant

++  Vervoer in comfortabele auto-
car (incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit Gentbrugge en 
vanuit het station van Berchem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit 
Gentbrugge en het station van 
Berchem en niet vanuit de lucht-
haven van Zaventem

YVES SENDEN, musicus en 
docent, is licentiaat in de klassieke 
filologie en doctor in de kunsten. Hij 
studeerde orgel in Antwerpen en in 
Den Haag en is docent muziekge-
schiedenis, analyse en muziekfilosofie 
aan het Koninklijk Vlaams Conserva-
torium in Antwerpen (AP) en docent 
organologie en muziekgeschiedenis 
aan het Koninklijk Conservatorium 
van Gent (HoGent).
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Met Waldo Geuns naar

PARIJS
WALDO GEUNS: ‘Ik neem u mee naar het Parc de 
la Villette, waar we in de voetsporen treden van 
dé Romantische componist: Hector Berlioz. De 
concerten in de grootse zaal van de Philharmonie 
brengen hulde aan de man die met zijn Symphonie 
fantastique een nieuw tijdperk inluidde. Ik dompel 
u onder in zijn unieke leven tijdens inleidingen, een 
lezing aan de piano en een exclusief bezoek aan 
het muziekinstrumentenmuseum.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs A
Met de Thalys gaat u naar Parijs. Daar gebeuren alle 
verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer. 
Waldo Geuns neemt u meteen mee op verkenning 
door het Parc de la Villette, waar in 2015 Jean Nou-
vels Philharmonie de Paris opende. In dat golvende 
gebouw maakt u een waar muziekweekend mee, met 
Hector Berlioz in het middelpunt van de belangstel-
ling. Het startschot wordt gegeven door het Orchestre 
Pasdeloup o.l.v. Mykola Diadiura. Samen met altvio-
list Benoît Marin, violiste Shuichi Okada en pianist 
Simon Ghraichy brengen zij enkele meesterwerken 
van Berlioz. Onder meer Harold en Italie, uittreksels 
uit Roméo & Juliette en La Damnation de Faust staan 
op het programma. Daarnaast hoort u ook werk van 
Paganini, Bizet en Liszt. Na het vroege avondmaal 
neemt u opnieuw plaats in de grote zaal Pierre Boulez 
van de Philharmonie voor het avondconcert. Het 
Orchestre Philharmonique de Radio France en het 
koor van Radio France onder leiding van dirigent 
Kazuki Yamada brengen Berlioz’ grandioze Te Deum.

DAG 2: Parijs - Brussel-Zuid O
Na het ontbijt krijgt u van uw reisleider een lezing-
recital aan de piano, volledig aangepast aan het 
thema van het weekend. Daarna gaat u naar de Cité 
de la Musique voor een fascinerende ontdekkings-
tocht door de permanente collectie van dit muziek-
instrumentenmuseum. Waldo kreeg uitzonderlijk 
toestemming om u zelf rond te leiden in het museum. 
Het laatste concert op het programma brengt u weer 
naar de Philharmonie. Daar hoort u de magistrale 
Symphonie fantastique en het vervolg, het minder 
gekende Lélio ou le retour à la vie. Dirigent François-
Xavier Roth neemt de leiding over het orkest Les 
Siècles en het Nationaal Jeugdkoor van Schotland. 
Tenor Michael Spyres en bariton Florian Sempey 
zingen in Lélio. Daarna keert u met de Thalys terug 
naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  za 25 mei 2019
 ←  zo 26 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 550
toeslag 1-persoonskamer: € 45
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I en II voor 

3 concerten in de Philharmonie 
(totale waarde: € 140)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken 

++  Nederlandstalige reisleiding, 
lezing-recital en deskundige 
toelichting door Waldo Geuns

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

kwaliteitsvolle hotel Mercure 
Paris Porte de Pantin**** (of 
gelijkwaardig)

++  1 avondmaal in een lokaal 
restaurant

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
25/05 	 Brussel-Zuid	08.43	u.
	 Paris	Nord	10.05	u.
26/05 	 Paris	Nord	20.25	u.
	 Brussel-Zuid	21.49	u.

WALDO GEUNS is in binnen- en 
buitenland actief als pianist, filosoof 
en musicoloog, 3 disciplines die voor 
hem onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. Hij volgde o.a. les bij 
Jan Michiels, Hans Leygraf, André 
De Groote en Wieslaw Szlachta en 
was jarenlang gids in het Muziekin-
strumentenmuseum (MIM) in Brussel. 
Nu is hij huismuzikant van het Hol-
lands College van de KU Leuven en 
redacteur voor Flagey. ©
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Met Peggy Stuyck naar

LONDEN 
PEGGY STUYCK: ‘Een citytrip naar Londen dreigt 
voor keuzestress te zorgen omdat er zoveel te be-
leven valt. Geen keuzestress tijdens onze trip want 
alles is mooi uitgestippeld: van Van Gogh in Tate 
Britain tot een echte Engelse afternoon tea. En als 
hoogtepunt de prachtige opera Faust van Gounod 
en het indrukwekkende ballet Romeo and Juliet van 
Prokofjev in The Royal Opera House.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen A
Met de Eurostar gaat u naar Londen. Daar gebeuren 
alle verplaatsingen te voet en met het openbaar ver-
voer. Na een vrij middagmaal neemt Peggy Stuyck u 
op sleeptouw door Covent Garden, de bruisende wijk 
van uw hotel. Op de wandeling maakt u ook even tijd 
om in de National Gallery een aantal meesterwerken 
uit de schilderkunst te ontdekken, zoals de Zonne-
bloemen van Vincent Van Gogh of het Arnolfiniportret 
van Jan Van Eyck. 

DAG 2: Londen O-A
Na een inleiding door Peggy op de opera van die 
avond gaat u naar Tate Britain. Daar bezoekt u de 
tijdelijke toptentoonstelling Van Gogh and Britain 
met meer dan 40 meesterwerken van o.a. Van Gogh. 
De expo zoekt daarbij naar de invloed van Britse 
kunst, literatuur en cultuur op het werk van de 
schilder. Maar ook de invloed van Van Gogh op 
Britse kunstenaars van Sickert tot Bacon komt aan 
bod. In de vooravond trekt u naar Covent Garden 
voor de opera Faust van Gounod. Vooraf en tus-
sendoor geniet u van een heerlijk avondmaal in het 
uitstekende operarestaurant.

DAG 3: Londen O-M
Na een inleiding door Peggy op het ballet van die 
avond gaat u naar St Paul’s Cathedral, die met haar 
prachtige koepel de skyline van Londen tekent. Na 
de middag krijgt u een uitgebreide rondleiding in 
de wereldberoemde Royal Albert Hall. De immense 
concertzaal is vooral bekend door de Night of the 
Proms. Daarna geniet u van een traditionele afternoon 
tea. In het Royal Opera House Covent Garden geniet 
u ’s avonds opnieuw van een muziekvoorstelling: het 
ballet Romeo and Juliet van Prokofjev.

DAG 4: Londen - Brussel-Zuid O
U eindigt uw bezoek aan Londen met het Shakespeare 
Globe Theatre. In die getrouwe kopie van het theater 
uit 1599 komt u meer te weten over theaterproducties 
van toen en nu. Met een wandeling langs de Thames, 
en als u dat wilt nog een kort bezoek aan de perma-
nente collectie moderne en hedendaagse kunst in Tate 
Modern, neemt u afscheid. Terugreis naar Brussel. 

Tijdens deze reis ontdekt u in het Royal Opera House 2 iconen 
uit de wereldliteratuur: Johann Wolfgang von Goethe en 
William Shakespeare. Tweemaal een tragisch verhaal over 
liefde en dood. Het ene getoonzet door een Fransman met 
gevoel voor melodie, het andere door een passionele Rus: 
Charles Gounod en Sergei Prokofjev. Het ene een opera waarin 
beroemde koren, balletten en aria's, zoals de juwelenaria 
(onsterfelijk geworden door Bianca Castafiore in Kuifje) elkaar 
opvolgen, het andere een van de mooiste en ontroerendste 
balletten uit de 20ste eeuw. Het ene in de prachtige regie van 
David McVicar, het andere in de historische choreografie van 
Kenneth Macmillan uit 1965, gemaakt voor The Royal Ballet 
en onsterfelijk geworden door de vertolkingen van Rudolf 
Nurejev en Margot Fonteyn. 

REISDATA
 →  do 2 mei 2019
 ←  zo 5 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.695  
toeslag 1-persoonskamer: € 245  
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor de opera en het 

ballet in het Royal Opera House 
(waarde: € 350)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Peggy Stuyck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen kwaliteits-
volle hotel Strand Palace**** 
(of gelijkwaardig)

++  1 afternoon tea en 2 avondma-
len in lokale restaurants

++  Treinreis met Eurostar in 2de 
klasse Brussel-Zuid - Londen St 
Pancras (h/t)

++  Oyster Card t.w.v. £ 25 voor het 
openbaar vervoer in Londen. 
Daarbuiten gebeuren de ver-
plaatsingen te voet. Er is geen 
autocar voorzien

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
02/05 	 Brussel-Zuid	08.52	u.
	 Londen	St	Pancras	09.57	u.
05/05 	 Londen	St	Pancras	17.55	u.
	 Brussel-Zuid	21.05	u.

PEGGY STUYCK groeide op in 
de Gentse opera waar haar moeder 
deel uitmaakte van het ballet en het 
koor. Ze studeerde muziekpedagogie 
en musicologie, o.a. 1 jaar in Londen, 
en gaf regelmatig concertinleidingen 
in BOZAR. Nu is ze publieksmedewer-
ker voor De Munt, waar ze bezoekers 
van alle leeftijden warm maakt voor 
opera. Ze leidde al verschillende 
Davidsfonds Cultuurreizen naar Am-
sterdam, Aix-en-Provence en Londen. ©
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Met Luc Ponet naar

OXFORD 
LUC PONET: ‘Er zijn weinig plaatsen met zo’n con-
centratie van kwaliteitsvolle en stilistisch verschil-
lende orgels op zo’n kleine oppervlakte als in Ox-
ford. De combinatie van middeleeuwse gebouwen 
en prachtige 19de- of 20ste-eeuwse orgels tilt u 
boven elke realiteit uit. Het ervaren van hemelse 
klanken in een verfijnd historisch kader is geen 
eufemisme, maar een confrontatie met de spiegel 
van de authentieke Oxford-ziel!’ 

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen - Oxford A
Met de Eurostar gaat u naar Londen en in een comfor-
tabele autocar rijdt u verder naar Oxford. Onderweg 
vertelt reisleider Luc Ponet u over Oxford en de orgels 
die u zult zien en horen. Na het vrije middagmaal 
verkent u de universiteitsstad met de vele colleges, 
architecturale parels, groene oases en middeleeuwse 
stadsmuren. Ook een bezoek aan Christ Church Pic-
ture Gallery staat op het programma. Daarna volgt 
een avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 2: Oxford O-M
U verkent Oxford verder en bezoekt het Ashmolean 
Museum voor de befaamde kunsthistorische col-
lecties van de universiteit, en colleges zoals die van 
Christ Church, New College, Queens College, Jesus 
College en Merton College. U komt er meer te weten 
over het leven van de studenten en professoren, en 
bewondert er de veelzijdige architectuur. Uw reisleider 
of de huisorganist geven in enkele van de colleges 
exclusieve privérecitals op de orgels. ’s Avonds trekt 
u naar een van de college chapels voor een intieme 
Evensong. 

DAG 3: Blenheim - Oxford O-A
U vertrekt op excursie naar Blenheim Palace, de 
geboorteplaats van Winston Churchill. Rond dit 18de-
eeuwse meesterwerk van de Engelse barok ligt een al 
even beroemde landschapstuin. In de Long Library 
geniet u van een kort recital op het grootste privéorgel 
van Europa. Terug in Oxford bezoekt u nog enkele 
colleges en woont u een paar korte privérecitals bij. 
Daarna volgt een avondmaal in een lokaal restaurant.

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

Samen met reisleider Luc Ponet proberen wij u de beste orgels 
en mooiste colleges van Oxford te laten zien en beleven. De 
planning van de bezoeken en recitals, net zoals de colleges 
die worden bezocht en de orgels die bespeeld worden, kan 
daardoor nog enigszins wijzigen. 

REISDATA
 →  do 8 november 2018
 ←  zo 11 november 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.155  
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 375
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Meerdere exclusieve privéreci-

tals op diverse orgels door o.a. 
Luc Ponet

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Luc Ponet

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het goed gelegen hotel Mercure 
Oxford Eastgate**** (of gelijk-
waardig)

++  1 middagmaal en 2 avondmalen 
in lokale pubs/restaurants

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

++  Transfers Londen - Oxford h/t en 
Oxford - Blenheim h/t in comfor-
tabele autocar. In Oxford gebeu-
ren alle verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
08/11 	 Brussel-Zuid	08.52	u.
	 Londen	St	Pancras	09.57	u.
11/11 	 Londen	St	Pancras	17.55	u.
	 Brussel-Zuid	21.05	u.

LUC PONET volgde een brede ar-
tistieke opleiding aan het toenmalige 
Lemmensinstituut in Leuven en de 
Hochschule für Musik in Wenen. Hij 
is inspecteur voor het kunstonderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap en 
geeft wereldwijd concerten, lezingen 
en masterclasses. Daarnaast is hij 
o.a. organist-titularis van de basiliek 
in Tongeren, artistiek directeur van de 
Bach Academie Alden Biesen en stads-
organist/curator van Leuven Orgelstad. ©
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Met Piet J. Swerts naar

BERLIJN & POTSDAM
PIET J. SWERTS: ‘Mijn allereerste indruk van Berlijn 
gaf me het gevoel van een bruisende wereldstad 
zoals NY, met haar grote brede straten en impo-
sante naoorlogse gebouwen. Maar dan wel met 
een heel bijzonder verleden en concertzalen met 
programma’s op wereldniveau. Deze stad verken-
nen met een gids die er al zeer lang leeft en woont 
geeft een indringende en zeer volledige kijk op de 
unieke geschiedenis ervan.’

DAG 1: Brussel - Berlijn M
U vliegt rechtstreeks vanuit Brussel naar Berlijn. Na 
het middagmaal in het hotel krijgt u een concertin-
leiding door reisleider Piet J. Swerts. ’s Avonds geniet 
u in het Konzerthaus op de Gendarmenmarkt van 
een pianoconcerto van Mozart gebracht door het 
Konzerthausorchester o.l.v. Jan Willem De Vriend 
en samen met solist Saleem Ashkar. Ze spelen ook 
een van zijn ouvertures en een symfonie van Haydn.

DAG 2: Berlijn O-M
In de voormiddag geniet u van een privépianorecital 
door Piet J. Swerts. Bovendien leidt hij u ook in op 
de opera van vanavond. Daarna staat nog een korte 
verkenning van het Berlijnse theaterkwartier op het 
programma. In de vooravond geniet u van Puccini’s 
Tosca in de recent volledig hernieuwde Staatsoper 
Unter den Linden. De sopraan Sonya Yoncheva neemt 
de hoofdrol voor haar rekening.

DAG 3: Berlijn O-A
U maakt een wandeling met een lokale gids door 
het 19de-eeuwse Berlijn. U wandelt o.m. langs Unter 
den Linden, de Gendarmenmarkt, de Neue Wache 

en de Berliner Dom. Na het vrije middagmaal op de 
Hackescher Markt bezoekt u het Museuminsel met de 
schilderijencollectie van de Alte Nationalgalerie. Na 
wat vrije tijd, geniet u ’s avonds van een gezamenlijk 
avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 4: Berlijn O-M
De dag begint met een concertinleiding. Daarna 
maakt u een uitgebreide stadsrondrit door de Duitse 
hoofdstad, met aandacht voor de verwezenlijkingen 
van de laatste decennia in Oost-Berlijn maar ook voor 
het oude Berlijn. Op het dak van de Reichstag geniet 
u van het middagmaal en van een weids panorama 
over de stad. Daarna bewondert u met een muse-
umgids de kunstcollectie van de Gemäldegalerie, 
met extra aandacht voor werken van Vlaamse en 
Nederlandse meesters. ’s Avonds speelt de Berlijnse 
Staatskapelle o.l.v. dirigent Daniel Barenboim in de 
moderne Philharmonie. Op het programma staan een 
pianoconcerto van Mozart met de dirigent aan het 
klavier en de cantate Alexander Nevsky van Prokofjev 
met mezzosopraan Anita Rachvelishvili.

DAG 5: Berlijn - Potsdam - Brussel O
U maakt een uitstap naar het koninklijke Potsdam, de 
paleizenstad van de voormalige Pruisische vorsten. U 
wandelt er langs de Russische kolonie Alexandrowka 
en de Hollandse wijk, en bezoekt daarna o.m. het park, 
het paleis Sanssouci en het gloednieuwe Museum 
Barberini. Daarna transfer naar de luchthaven voor 
de terugvlucht naar Zaventem.

REISDATA
 →  za 11 mei 2019
 ←  wo 15 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.795
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 125 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor de 2 

concerten en 1 opera (waarde: 
€ 225)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding, 
privérecital en deskundige 
toelichting door Piet J. Swerts

++  Lokale Nederlands- of Duitsta-
lige gidsen

++  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

++  Handig reisgidsje met straten-
plannetjes

++  Overnachtingen met ontbijt en 
1 middagmaal in het centraal 
gelegen hotel Maritim proAr-
te****+ (of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen (waarvan 1 
op het dak van de Reichstag) 
en 1 avondmaal in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Berlijn 
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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
11/05 	 Brussel	09.25	u.
	 Berlijn	10.50	u.
15/05 	 Berlijn	18.45	u.
	 Brussel	20.10	u.

PIET J. SWERTS is een toonaan-
gevend hedendaags componist. In 
2011 promoveerde hij maxima cum 
laude als doctor in de kunsten aan 
LUCA School of Arts. Als componist 
kreeg hij de Grote Internationale Prijs 
Koningin Elisabeth 1993 voor zijn vi-
oolconcerto Zodiac. Musici van over 
de hele wereld vertolken zijn werken.
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Met Els Swinnen naar

DRESDEN
ELS SWINNEN: ‘De Dresdner Festspiele zijn elk jaar 
weer een waar feest voor elke muziekliefhebber. U 
geniet van een gevarieerd muzikaal programma met 
het Dresdner Festival Orchester, Pucinni’s Tosca en 
een pianorecital van Hélène Grimaud. We logeren in 
het levendige hart van het barokke Dresden, waar 
u o.a. de prachtig gerestaureerde Frauenkirche, 
de Semper Oper en het Residenzschloss met zijn 
befaamde Grünes Gewölbe bezoekt.’

DAG 1: Brussel - Berlijn - Dresden A
Vlucht naar Berlijn en transfer naar Dresden, waar 
u in de vroege namiddag aankomt. Reisleider Els 
Swinnen geeft u voor het avondmaal in het hotel 
een inleiding op het eerste concert van de Dresd-
ner Musikfestspiele dat u die avond bijwoont in het 
vernieuwde Kulturpalast. Stéphane Denève dirigeert 
het Dresden Festival Orchestra. Op het programma 
staat Berlioz’ Symphonie fantastique en samen met 
cellist en festivalintendant Jan Vogler het eerste cel-
loconcerto van Saint-Saëns.

DAG 2: Dresden O-M
U maakt samen met een stadsgids een uitgebreide 
wandeling door het historisch centrum van Dresden. 
Na het middagmaal bezoekt u het recent volledig 
heropgebouwde Residenzschloss, de schatkamer 
van de vroegere vorsten van Saksen. U bezoekt o.a. 
de collecties van het Historisches en Neues Grünes 
Gewölbe en geniet daarna van een vrije avond.

DAG 3: Dresden - Pillnitz - Dresden O-M
Vanop een rivierstoomschip ziet u het landschap 
rond Dresden met kastelen en wijngaarden voorbij-
glijden met als eindpunt Schloss Pillnitz. U bezoekt 
de tuinen en na het middagmaal rijdt u via enkele 

typische Saksische dorpjes terug naar Dresden voor 
de inleiding op de opera. ’s Avonds geniet u in de 
Semperoper van de opvoering van Puccini’s tragische 
opera Tosca. Niemand minder dan Angela Gheorghiu 
vertolkt de titelrol. 

DAG 4: Dresden O-A
Na de concertinleiding trekt u opnieuw naar de Sem-
peroper voor het ochtendrecital van de befaamde 
pianiste Hélène Grimaud. Zij brengt werken van 
een aantal Franse componisten zoals Debussy, Satie 
en Chopin, en de 2de sonate van Rachmaninov. In 
de namiddag bewondert u de schilderijencollectie 
van de Gemäldegalerie en de porseleinverzameling 
in de Zwinger. U geniet van een avondmaal in een 
lokaal restaurant.

DAG 5: Dresden - Berlijn - Brussel O
Op de laatste dag verkent u Dresden verder met een 
stadsgids die u meeneemt langs de Elbe, de Altmarkt 
met de Kreuzkirche, de Hofkirche en de heropge-
bouwde Frauenkirche. Daarna rijdt u naar Berlijn 
voor de terugvlucht naar Zaventem.

REISDATA
 →  do 30 mei 2019
 ←  ma 3 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.890
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 380
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. II voor de 

opera en 2 concerten tijdens 
de Dresdner Musikfestspiele 
(waarde: € 275)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Els 
Swinnen

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

1 avondmaal in het centraal ge-
legen hotel Hilton Dresden**** 
(of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

++  Transfer Berlijn - Dresden h/t en 
stadsrondrit in comfortabele au-
tocar. Daarbuiten gebeuren alle 
verplaatsingen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
30/05 	 Brussel	09.25	u.
	 Berlijn	10.50	u.
03/06 	 Berlijn	18.45	u.
	 Brussel	20.10	u.

ELS SWINNEN studeerde piano 
aan het Lemmensinstituut, later ook 
aan de Academie voor Muzische Kun-
sten in Praag en volgde masterclas-
ses in de voormalige DDR. Ze verblijft 
geregeld in Dresden en is vertrouwd 
met de streek. Ze geeft les aan LUCA 
School of Arts en concerteert in bin-
nen- en buitenland.
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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 Tsjajkovski. 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 
singlegebruik: € 195 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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

++ Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Beatrijs Van Hulle

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt,  

1 avondmaal en het kerstavond-
diner in het luxueuze hotel 
Marriott***** in Leipzig (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/12	 Brussel	09.45	u.
	 Berlijn	11.05	u.
26/12	 Berlijn	18.35	u.
	 Brussel	19.55	u.

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 leidde 
al meer dan 20 muziekreizen.
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 Cursus: Johann Sebastian 
Bach - Maaseik - vr. 19, 26 okt., 
9 en 16 nov. - Beatrijs Van Hulle



Met Yves Senden

IN DE VOETSPOREN 
VAN BACH DOOR 

THÜRINGEN & LEIPZIG
YVES SENDEN: ‘De ‘Weimarcantates’ in de Nikolai-
kirche, de ‘jachtcantate’, de h-Moll-Messe in de 
Thomaskirche, een exclusief bezoek aan Gotha en 
Köthen, een privé-orgeldemonstratie in Naumburg 
(ik speel voor u op het mooiste Bachorgel) … Stuk 
voor stuk sublieme hoofdgerechten in deze reis langs 
locaties en orgels waar Bach leefde en werkte voor de 
meest volledige Bachreis die u zich kunt voorstellen.’

DAG 1: Brussel - Eisenach A
U rijdt naar Eisenach vanuit Gentbrugge rond 07.00 
uur of vanuit Zaventem rond 08.00 uur. U geniet in 
het Bachhaus van een kort recital.

DAG 2: Eisenach - Waltershausen - Ohrdruf - 
Gotha O-M-A
U maakt een wandeling door de geboortestad van Bach 
en bezoekt de Wartburg. In Waltershausen speelt Yves 
Senden een recital op het grote Trostorgel. In Ohrdruf 
bezoekt u het stadsarchief met originele documenten 
over Bachs leven. U reist verder naar Gotha en bezoekt 
er het kasteel en het historische Ekhoftheater. 

DAG 3: Gotha - Arnstadt - Dornheim - Leipzig O-A
In Arnstadt bewondert u het authentieke Wenderorgel 
en reist daarna verder naar Dornheim. In Weimar 
geniet u van een vrij middagmaal. In de namiddag 
gaat u naar Leipzig. Onderweg vertelt reisleider Yves 
Senden over het eerste concert van het Bachfest dat 
u ’s avonds bijwoont. In de Nikolaikirche hoort u en-
kele cantates van Bach door het ensemble Deutsche 
Hofmusik o.l.v. Alexander Grychtolik.

DAG 4: Leipzig O-M
U begint de dag met een concertinleiding en wandelt 
daarna door Messestad Leipzig in de voetsporen 
van Bach. Daarbij bezoekt u de Thomaskirche, het 
Bachmuseum en het Grassi Museum. ’s Avonds geniet 
u in de Kupfersaal van een concert van de Lautten 
Compagney o.l.v. Wolfgang Katschner. 

DAG 5: Leipzig - Naumburg - Leipzig O
In Naumburg hoort u het door Bach gekeurde Hil-
debrandtorgel dat Yves Senden voor u bespeelt. U 
bezoekt ook de dom met de prachtige beelden van 
de Meester van Naumburg en terug in Leipzig het 
voormalige woonhuis van Mendelssohn. In de voor-
avond woont u een orgelconcert door organist Michael 
Schönheit bij in de Thomaskirche. 

DAG 6: Leipzig - Köthen - Leipzig O-A 
Na een stadsrondrit in Leipzig rijdt u verder naar 
Köthen voor een bezoek aan de stad en het slot waar 
Bach meer dan 6 jaar in dienst was bij Prins Leo-
pold en waar hij o.m. de Brandenburgse concerten 
componeerde. In de vooravond volgt in Leipzig het 
afscheidsconcert in de Thomaskirche. Daar staat 
Bachs h-Moll-Messe op het programma.

DAG 7: Leipzig - Mühlhausen - Brussel O
Vertrek uit Leipzig. In Mühlhausen bezoekt u nog 
het historische Rathaus met archief en originele 
Bachdocumenten. Daarna reist u terug naar België 
en komt aan rond 20.00 uur in Zaventem en rond 
21.00 uur in Gentbrugge. 

REISDATA
 →  di 18 juni 2019 
 ←  ma 24 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.975
toeslag 1-persoonskamer: € 420 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min.15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  4 concerten in cat. I tijdens 

het gerenommeerde Bachfest 
(waarde: € 275)

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++  Nederlandstalige reisleiding, 
orgelrecitals en deskundige 
toelichting door Yves Senden

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

avondmaal per hotel in de kwa-
liteitsvolle hotels Steigenberger 
Thüringer Hof**** in Eisenach, 
Hotel am Schlosspark**** in 
Gotha en Marriott***** in 
Leipzig (of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

YVES SENDEN, musicus en 
docent, is licentiaat in de klassieke 
filologie en doctor in de kunsten. Hij 
studeerde orgel in Antwerpen en Den 
Haag en is docent muziekgeschie-
denis, analyse en muziekfilosofie 
aan het Koninklijk Conservatorium 
in Antwerpen (AP) en docent orga-
nologie en muziekgeschiedenis aan 
het Koninklijk Conservatorium van 
Gent (HoGent).
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 Cursussen: Johann Sebastian 
Bach - Maaseik - vr. 19, 26 
okt., 9 en 16 nov. - Beatrijs 
Van Hulle ; Overzicht van de 
muziekgeschiedenis - Gent - 10 
maandagen van 8 okt.  
Tot 21 jan. - Yves Senden



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 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 Ferruc-
cio 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 Wagner 
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 histori-
sche Erardpiano die ook Wagner nog heeft bespeeld. 
Na een bezoek aan de schilderijencollectie van het 
Kunstmuseum hebt u wat vrije tijd tot het slotconcert 
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 bren-
gen 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 
singlegebruik: € 190 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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
++ Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Waldo Geuns

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Duits- of Engelstalige 

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 (of gelijkwaardig)

++  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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/11	 Brussel	09.55	u.
	 Zürich	11.15	u.
25/11	 Zürich	18.00	u.
	 Brussel	19.15	u.

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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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 
Mozarts magistrale Mis in c klein (zijn Grosse Messe).

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 
singlegebruik: € 135
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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

++ Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Jan 
Dewilde

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Duitsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen Hotel am 
Mirabellplatz**** (of gelijk-
waardig)

++  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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
30/01	 Brussel	09.05	u.
	 Frankfurt	10.05	u.
30/01	 Frankfurt	12.30	u.
	 Salzburg	13.25	u.
03/02	 Salzburg	19.10	u.
	 Frankfurt	20.20	u.
03/02	 Frankfurt	21.25	u.
	 Brussel	22.25	u.

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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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
Rechtstreekse vlucht naar Praag. Na het middagmaal 
in het hotel krijgt u een exclusief pianorecital van 
Els Swinnen. Na het concert geniet u van koffie en 
taart in een van de legendarische koffiehuizen van 
Praag: Slavia. Na een inleiding door Els woont u in 
de vooravond de opvoering van het kerstballet De 
Notenkraker van Tsjajkovski bij.

DAG 2: Praag O-M-A
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 biblio-
theek. U geniet van een middagmaal op het domein 
van het klooster. ’s Avonds speelt het Tsjechische 
volksmuziekensemble Mala Ceska Muzika voor u 
een exclusief kerstconcert.

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 
uw reisleider u mee op een kerstwandeling langs 
de oude Koningsroute tot aan de Moldau, de legen-
darische 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 
singlegebruik: € 210 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets in cat. I voor 1 opera en 

1 ballet in Praag
++  Exclusief pianorecital door Els 

Swinnen en kerstconcert van 
het volksmuziekensemble Mala 
Ceska Muzika

++  De toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken

++ Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Els 
Swinnen

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt, 1 

middagmaal en 1 avondmaal in 
het centraal gelegen K+K Hotel 
Central**** (of gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 2 avondmalen 
(waarvan het kerstavondmaal incl. 
dranken) in lokale restaurants 

++  Vluchten Brussel - Praag 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 en 
met het openbaar vervoer 
(inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
22/12	 Brussel	09.35	u.
	 Praag	11.00	u.
26/12	 Praag	18.05	u.
	 Brussel	19.35	u.

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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Met Johan Uytterschaut naar

RIGA
JOHAN UYTTERSCHAUT: ‘Riga is een cultuurstad. 
Beroemd is de art-nouveau-architectuur, die en-
kele indrukwekkende straten vult. Maar het meest 
intrigerende aspect van de Letse hoofdstad is haar 
muziekleven. Richard Wagner was er ooit muziek-
directeur, en daar zijn de inwoners van de stad 
zeer trots op. Ze eren zijn gedachtenis dan ook met 
muzikaal sterke producties. Het jaarlijkse opera-
festival trekt volle zalen.’ 

DAG 1: Brussel - Riga A
Rechtstreekse vlucht naar Riga. U verkent de hoofd-
stad samen met een stadsgids, en bewondert o.m. het 
kasteel, de Zweedse poort, de 3 oudste huizen van de 
stad die bekend zijn als ‘De Drie Broeders’ en bezoekt 
de dom en de St.-Petruskerk. Vanop de toren van de 
kerk heeft u een prachtig vergezicht op het historisch 
centrum. Avondmaal in een lokaal restaurant. 

DAG 2: Riga O-M
U maakt samen met een lokale gids een uitgebreide 
stadswandeling in het moderne en kosmopolitische 
Riga langs de vele art-nouveaugebouwen. U bezoekt 
het nieuwe Art Nouveau Museum in het gerestau-
reerde woonhuis van de Letse architect Konstan-
tins Peksens, dat hij in het begin van de 20ste eeuw 
bouwde. Na het middagmaal geeft uw reisleider u 
een inleiding bij de operavoorstelling ’s avonds in 
het kader van het Riga Opera Festival.

DAG 3: Riga - Rundale - Riga O-M
U rijdt naar de grens met Litouwen voor een bezoek 
aan het Rundalepaleis, het vroegere zomerverblijf 
van de hertog van Courland. Het gebouw werd in de 
18de eeuw ontworpen door Rastrelli, de befaamde 
architect van het Winterpaleis in Sint-Petersburg. Het 

paleis wordt dan ook wel eens ‘het kleine Versailles’ 
genoemd. Na het middagmaal keert u terug naar Riga, 
waar u opnieuw een inleiding krijgt op de avondopera.

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

Letland heeft een goede reputatie als het gaat om de oplei-
ding van operazangers. Grote Letse sterren van het moment 
zoals Elīna Garanča en Kristine Opolais worden door gere-
nommeerde operahuizen maar al te graag uitgenodigd. Het 
Riga Opera Festival staat dan ook garant voor voorstellingen 
met uitstekende (jonge) operazangers uit de regio, waarvan 
telkens enkele klassiekers uit het repertoire.
Zodra het festivalprogramma in het najaar van 2018 bekend 
wordt gemaakt, worden de beste voorstellingen en zo de reis-
periode van deze muziekreis gekozen. U mag ervan uitgaan 
dat u 2 voorstellingen van het festival bijwoont, met telkens 
een deskundige inleiding door Johan Uytterschaut vooraf.
U kunt dus nog even de data en het definitieve programma 
afwachten, die op de website en via een digitale nieuwsbrief 
zullen worden aangekondigd. Of u kunt zich nu al voorin-
schrijven via cultuurreizen@omniatravel.be zodat u als eerste 
op de hoogte wordt gebracht en zeker bent van uw plaats.

‘Johan Uytterschaut is de perfecte reislei-
der. Zijn muzikale kennis is ongeëvenaard 
en zijn introducties tot de opera's en na-
beschouwingen waren uiterst interessant. 
Bovendien heeft hij een heel aangename 
persoonlijkheid.’

– EEN REIZIGER

REISDATA NOG TE BEPALEN
 → 1ste helft juni 2019

REISSOM PER PERS.
wordt later meegedeeld
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 2 opera’s van het 

Riga Opera Festival
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Johan Uytterschaut

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands-, Engels- of 

Duitstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

een centraal gelegen vierster-
renhotel in Riga

++  3 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Riga h/t, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
Zijn bij publicatie nog niet 
gekend en worden later meege-
deeld.

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

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

58 MUZIEKREIZEN

 Cursus: Gioacchino Rossini - 
Ronse - woe. 21, 28 nov., 5, 12 
dec. - Johan Uytterschaut
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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 
singlegebruik: € 275 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Tickets voor 4 concerten van 

het Valletta Barok Festival
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++ Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Pieter Bergé

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 2 lichte avondmalen in het 
Grand Hotel Excelsior***** in 
Valletta (of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse (o.m. naar de concer-
ten) in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
20/01	 Brussel	20.10	u.
	 Malta	22.50	u.
24/01	 Malta	16.05	u.
	 Brussel	19.00	u.

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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 Cursus: Luisteren naar de 
twintigste eeuw - Leuven  
- woe. 19 sep., 3 en 17 okt.  
- prof. Pieter Bergé



Met Yves Senden naar

CUENCA & CASTILLA LA MANCHA 
TIJDENS DE SEMANA DE  

MÚSICA RELIGIOSA
YVES SENDEN: ‘“Dat is tenminste een écht 
Spaanse reis”, aldus een Spanjaard over ons 
bezoek aan Toledo (El Greco!), het theater van 
Almagro, de kastelen van Belmonte en Uclés, 
de rotsformaties van de Ciudad Encantada, de 
processies en het muziekfestival van Cuenca … 
En elke dag sta ik erop dat uw smaakpapillen 
gestreeld worden door overheerlijke gerech-
ten. Ook dat is echt Spaans.’

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

DAG 2: Toledo - Consuegra - Almagro O-A
U verkent Toledo verder. Daarna gaat u naar de 
molens in Consuegra waar u in uw verbeelding 
Don Quichote kunt zien vechten. In de late 
namiddag bezoekt u het openluchttheater in 
Almagro.

DAG 3: Belmonte - Casasimarro - Alarcón O-A
Vandaag gaat u naar het volledig gerestau-
reerde kasteel van Belmonte. In Casasimarro 
bezoekt u gitaarbouwer Tomás Leal. U geniet 
van een avondmaal in Alarcón.

DAG 4: Segóbriga - Uclés - Cuenca O-M
Vandaag komen het Romeinse Segóbriga en 
het klooster van Uclés aan bod. Daarna gaat u 
naar de wijnbodega Pago Calzadilla in Huete, 
met een begeleid bezoek en proeverij, en rijdt 
u door naar Cuenca.

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

DAG 6: Cuenca O
Vroege vogels laten zich meeslepen in de Tur-
baprocessie. In de namiddag kunt u een wan-
deling maken naar de Pantocrator en genieten 
van mooie vergezichten.

DAG 7: Cuenca O-M
Een excursie rondom Cuenca toont u de na-
tuurpracht van de streek met o.m. de Ventano 
de Diablokloof en de rotsformaties van de be-
toverde stad.

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

DAG 9: Chinchón - Alcalá de Henares - Ma-
drid - Brussel O
Na een bezoek aan het pittoreske Chinchón 
gaat u naar Alcalá de Henares, de charmante 
universiteitsstad bij Madrid. Late avondvlucht 
naar Brussel.

SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE 
CUENCA 
Het festival tijdens de Semana Santa brengt hoofdza-
kelijk religieuze muziek, met een accent op barok en 
romantiek door zowel eigen ensembles - zoals Jordi 
Savall - en orkesten, als internationale uitvoerders van 
wereldniveau. De locaties zijn voortreffelijk: kerken 
of het fraai ontworpen auditorio.

NIET INBEGREPEN  
(BIJ TE BOEKEN NA AR KEUZE)
Op het moment dat deze brochure in druk ging, was 
het festivalprogramma nog niet bekend. Alle infor-
matie over de concerten die tijdens deze reis kunnen 
worden bijgewoond, komt zo snel mogelijk op de 
website www.cultuurreizen.be. Als u zich inschrijft, 
wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. Ter in-
dicatie: de voorbije jaren bedroeg de prijs voor 6 
concerten ca. € 175 per persoon. 

De concerten kunnen op elk moment van de dag 
plaatsvinden. Als dat nodig is, wordt het programma 
aangepast. Daarbij proberen we alle vermelde be-
zoeken te behouden.

100 km

SPANJE
Madrid

Toledo

Consuegra

Almagro

Belmonte

Casasimarro

Alarcón

Cuenca

Uclés

Alcalá de Henares

Chinchón
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REISDATA
 →  zo 14 april 2019
 ←  ma 22 april 2019

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

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Yves 
Senden 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

comfortabele hotels. In Cuenca 
overnacht u in een eenvoudige 
hospedería, centraal gelegen in 
een mooi historisch pand

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
14/04 	 Brussel	09.25	u.
	 Madrid	11.50	u.
22/04 	 Madrid	21.10	u.
	 Brussel	23.25	u.

YVES SENDEN is licentiaat in de klas-
sieke filologie en doctor in de kunsten. 
Hij studeerde orgel in Antwerpen en in 
Den Haag en is docent muziekgeschie-
denis, analyse en muziekfilosofie aan de 
koninklijke conservatoria van Antwerpen 
en Gent. Hij heeft de Semana Santa in 
Cuenca al 11 keer begeleid en wordt altijd 
weer aangetrokken door de boeiende 
Spaanse cultuur en geschiedenis.
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 Cursussen: Spanje in de kijker 
- Eeklo - di. 20 nov., 4 en 11 dec. - 
prof. Eugeen Roegiest ; Overzicht 
van de muziekgeschiedenis -  
Gent - 10 maandagen van 8 okt.  
Tot 21 jan. - Yves Senden



Met Piet J. Swerts naar

NEW YORK
PIET J. SWERTS: ‘Tijdens deze reis naar NY 
maakt u heel wat exclusieve rondleidingen 
en ontmoetingen mee, en 3 uitzonderlijke 
muzikale gebeurtenissen! Brussels Philhar-
monic debuteert in de iconische Carnegie 
Hall met Nikolaj Znaider als solist, Robin 
Verheyen geeft een jazzrecital en ik breng 
op een nieuwe rechtsnarige piano van Chris 
Maene de wereldcreatie van mijn 24 Straight 
Strung Piano Sonatas.’

DAG 1: Brussel - New York A
Vlucht naar New York en transfer naar Man-
hattan. Daar maakt u een wandeling rond 5th 
Avenue en het iconische Times Square. Vanop 
Top of the Rock geniet u van een vergezicht op 
Manhattan.

DAG 2: New York O
Met een lokale gids bezoekt u het hippe Meat-
packing District met een wandeling op de High 
Line, een nieuw park dat is aangelegd op een 
historische goederenspoorlijn, en een blik op 
het gloednieuwe Whitney Museum of American 
Art, een gebouw van Renzo Piano. In de namid-
dag maakt u een boottocht rond Downtown, 
wat spectaculaire panorama’s op de skyline, 
het Vrijheidsbeeld en Brooklyn Bridge oplevert.

DAG 3: New York O-A
Vandaag brengt u het grootste deel van de dag 

in het befaamde Metropolitan Museum of Art 
door. U krijgt er zeer exclusief een rondleiding 
in de afdeling met muziekinstrumenten door 
Vlaming en curator Manu Frederickx. Daarna 
volgt een even uitzonderlijk bezoek aan de 
collectie met Vlaamse en Nederlandse kunst 
uit de 15de en vroege 16de eeuw (Gossaert, Van 
Eyck, Coecke van Aelst …) onder leiding van 
Maryan Ainsworth, een wereldautoriteit op 
dat vlak. In de late namiddag ontmoet u de 
dirigent en enkele muzikanten van Brussels 
Philharmonic voor een meet & greet.

DAG 4: New York O
In het MoMa gidst Judith Van Eeckhout, mede-
werker van Brussels Philharmonic, kunstkenner 
en galerist, u langs de hoogtepunten van mo-
derne en hedendaagse Belgische kunstenaars 
en door de tijdelijke tentoonstelling van Bruce 
Nauman. Dat is een zeer exclusief bezoek, want 
externe gidsen zijn in het MoMa normaal ge-
zien niet toegelaten. Daarna wordt u in het 
Flanders House verwacht voor een pianorecital 
door Piet J. Swerts. Hij speelt er voor een zeer 
beperkt publiek de wereldpremière van zijn 
nieuwe pianosonates, exclusief geschreven voor 
en gespeeld op (o.v.) de Chris Maene Straight 
Strung Chamber Music Grand Piano, een unieke 
rechtsnarige concertvleugel van eigen bodem. ’s 
Avonds staat in datzelfde Flanders House, met 
een knap panorama op Midtown, een concertje 

van de jonge Vlaamse jazzsaxofonist Robin 
Verheyen en pianist Marc Copland (o.v.) op 
het programma. Zij brengen in avant-première 
enkele fragmenten van Robins compositie i.s.m. 
het KMSKA rond de legendarische Madonna 
met Jezuskind van Jean Fouquet.

DAG 5: New York O-A
U start de dag met een rondleiding door Carne-
gie Hall. Samen met een lokale gids ontdekt u 
die New Yorkse muziektempel, waar u ’s avonds 
een concert door Brussels Philharmonic mee-
maakt. Tijdens de rondleiding woont u een 
stukje van de repetitie van het orkest bij en 
ontmoet u enkele muzikanten en medewerkers. 
Na een concertinleiding door Piet J. Swerts 
in Carnegie Hall volgt dan in de vooravond 
het concert van Brussels Philharmonic o.l.v. 
Stéphane Denève. Zij brengen er o.m. de 2de 
suite Bacchus et Ariane van Roussel, La Valse 
van Ravel en het 1ste vioolconcerto van Bruch 
samen met solist Nikolaj Znaider. U sluit de 
avond af met een gezamenlijk avondmaal.

DAG 6: New York - Brussel O
Na wat vrije tijd neemt u afscheid van de Big 
Apple en vliegt u terug naar Brussel.

DAG 7: Brussel 
Aankomst in Brussel.
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REISDATA
 →  di 12 maart 2019 
 ←  ma 18 maart 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.695
toeslag 2-persoonskamer voor singlegebruik: 
€ 730
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 personen

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds 
Cultuurreizen, Brussels Philharmonic en 
Piano’s Maene 

INBEGREPEN
++  Ticket voor het concert van Brussels Philhar-

monic in Carnegie Hall
++  Exclusieve rondleidingen in The Metropolitan 

Museum of Art, het MoMA en Carnegie Hall
++  Exclusief privérecital met wereldpremière 

door Piet J. Swerts in Flanders House
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

toelichting door Piet J. Swerts
++  Voorreisvergadering met concert van Brus-

sels Philharmonic in het Concertgebouw in 
Brugge op vrijdag 1 maart 2019

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in het centraal 

gelegen hotel Doubletree by Hilton Metropo-
litan New York (of gelijkwaardig)

++  3 avondmalen in lokale restaurants
++  Vluchten Brussel - New York h/t met Delta 

Air Lines, de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfer van de luchthaven van New York 
naar Manhattan h/t. In New York gebeuren 
alle verplaatsingen te voet en met het open-
baar vervoer (inbegrepen in de reissom)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
12/03 	 Brussel	09.45	u.
	 New	York	13.08	u.
17/03 	 New	York	19.30	u.
	 Brussel	08.00	u.	(op	18/03)

Straight Strung Concert Grand 

PIET J. SWERTS is een van de toonaange-
vende hedendaagse componisten in Vlaanderen. 
In 2011 promoveerde hij maxima cum laude als 
doctor in de kunsten aan de LUCA School of Arts. 
Als componist kreeg hij de Grote Internationale Prijs 
Koningin Elisabeth 1993 voor zijn vioolconcerto 
Zodiac. Musici van over de hele wereld vertolken 
zijn werken.
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RONDREIZEN
PAG. BESTEMMING REISLEIDER AFREISDATUM DAGEN
66 Wereldgodsdiensten in België ............ Prakash Goossens ...................... wo 14/11/2018 .............. 5
67 Nederland ......................................... John Everaert ............................... za 11/05/2019 .............. 2
68 Nederland ......................................... Frans-Jos Verdoodt ....................... za 11/05/2019 .............. 3
69 Nord-Pas-de-Calais ............................ Philippe Despriet  ........................ za 22/06/2019 .............. 2
70 De Maginotlinie & Verdun ................... Luc De Vos .................................. do 11/04/2019 .............. 2
71 Bourgogne ........................................ Gido Van Imschoot & 
 Ronny Debaere ...........................ma 03/06/2019 .............. 5
72 Corsica ............................................. Brigitte Voeten ............................. za 18/05/2019 .............. 8
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79 IJsland .............................................. Annie Cabuy ................................zo 17/02/2019 .............. 6
80 Hongarije .......................................... Roger Delbaere ............................ za 08/06/2019 ............ 10
81 Baltische landen  .............................. Bea Honoré ................................ wo 08/05/2019 .............. 9
82 Moskou & Sint-Petersburg ................. Olga Novitskaja.............................vr 24/05/2019 .............. 8
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87 Istrië ................................................. Johan de Boose ...........................ma 03/06/2019 .............. 9
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90 Bari & Matera .................................... Herman Cole ................................ di 07/05/2019 .............. 6
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92 Baskenland & Navarra ....................... Chris De Paepe ............................ di 18/06/2019 .............. 7
93 Málaga & Barcelona .......................... Christiane Struyven ......................zo 05/05/2019 .............. 5
94 De camino naar Santiago 
 de Compostela .................................. Bart Van Thielen & Pieter Thiels .......vr 31/05/2019 ............ 10
96 Midden-Spanje   ................................ Brigitte Raskin ............................ma 06/05/2019 .............. 7
98 Spanje langs de VÍa de la Plata .......... Chris De Paepe ............................ di 14/05/2019 ............ 10
100 De Cycladen ...................................... Walter Van Strydonck ................... za 08/06/2019 ............ 13
102 Griekenland ...................................... Walter Van Strydonck ...................zo 19/05/2019 ............ 14
104 Kreta ................................................ Marc George ............................... wo 08/05/2019 ............ 12
106 Azerbeidzjan & Georgië ..................... Stephan Neetens .........................zo 05/05/2019 ............ 13
108 Egypte .............................................. Marleen Reynders ........................ di 05/02/2019 ............ 12
110 Israël & de Palestijnse gebieden ........ Réginald Moreels ......................... di 26/03/2019 .............. 8
112 Israël & de Palestijnse gebieden ........ Bart Van Thielen.......................... do 20/12/2018 .............. 9
114 Libanon ............................................ Karel Peeters ................................vr 28/12/2018 .............. 6
116 Iran .................................................. Leila Besharat .............................ma 08/04/2019 ............ 13
118 China ................................................ Lieve De Clerck .............................vr 12/04/2019 ............ 17
120 India................................................. Anne Desplenter ...........................vr 23/11/2018 ............ 16
120 India   ............................................... Anne Desplenter .........................ma 11/03/2019 ............ 16
122 Thailand ........................................... Helga Van der Veken ................... do 07/02/2019 ............ 15
124 Ethiopië ............................................ Katelijne Hermans ........................ za 13/04/2019 ............ 16
126 Rwanda ............................................ Wim Moens ................................. za 01/06/2019 ............ 16
128 Chili ................................................. Roger Delbaere ............................ za 06/04/2019 ............ 14
130 Cuba................................................. Dirk Tieleman & Lut Baten ........... wo 30/01/2019 ............ 13
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66 RONDREIZEN

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 
migratiegemeenschap geënt op de islam. In Sint-
Truiden ontmoeten we de sikhgemeenschap, en in de 
Ardennen 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 impo-
sante jaïntempel, de grootste buiten India. Met een 
rondleiding en een lezing maakt u kennis met deze 
Indiase religie. Daarna gaat u naar Antwerpen voor 
een koosjere maaltijd in een authentiek jiddisch res-
taurant. Tijdens de maaltijd wordt u geïntroduceerd 
in de joodse manier van leven, de koosjere keuken 
en de joodse voedingswetten. 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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 24 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++ Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Prakash Goossens

++  Lokale Nederlands-, Frans- of 
Engelstalige gidsen

++  Fooien voor lokale gidsen en 
chauffeurs

++  Overnachtingen met ontbijt in het 
comfortabele en centraal gelegen 
viersterrenhotel Novotel Meche-
len (of gelijkwaardig)

++  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. In Me-
chelen gebeuren de verplaat-
singen te voet

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Er is geen gemeenschappelijk ver-
voer naar en van Mechelen voorzien 
op de aankomst- en vertrekdag. U 
wordt op de eerste dag in Mechelen 
verwacht rond 8.30 uur. U kiest dus 
zelf of u met de trein of uw eigen 
auto komt, die u in een ondergrond-
se betaalparking in Mechelen kunt 
parkeren. 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 verant-
woordelijke 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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 Cursus: Krishna, Jezus, Boeddha 
en Akhbar - Turnhout - woe. 26 
sep., 17 en 24 okt. - Prakash 
Goossens

 Boek: Hoe kijken joden, christe-
nen en moslims naar elkaar? Een 
delicate driehoeksverhouding 
van Jan van Eycken



Met John Everaert naar

NEDERLAND
JOHN EVERAERT: ‘Ooit een bijna-authentiek 17de-
eeuws zeilschip bezocht? Eens was de Vereenigde 
Oostindische Compagnie de grootste handelson-
derneming en de eerste multinational. Kom mee op 
stedentocht de VOC beleven in haar thuishavens, 
pakhuizen en overzeese handelsposten.’

DAG 1: België - Lelystad - Enkhuizen - Hoorn M-A
Per autocar vertrekt u vanuit Gentbrugge rond 6.45 
uur of vanuit Berchem rond 7.30 uur naar Lelystad 
voor een bezoek aan de Bataviawerf. Die geniet in-
ternationale faam door de getrouwe reconstructie 
van het VOC-schip de Batavia. De Verenigde Oost-
Indische Compagnie was in de 17de en 18de eeuw de 
grootste handelsonderneming ter wereld en de eerste 
multinational. De oorspronkelijke zeiler, gebouwd 
in 1628, was een retourschip speciaal ontworpen 
voor de lange tocht naar Java. Op de heenreis leed 
het schipbreuk voor de kust van West-Australië. Een 
bezoek dompelt u onder in het alledaagse zeemans-
leven uit de vroege 17de eeuw. Daarna gaat u over de 
Markerwaarddijk naar Enkhuizen, gunstig gelegen 
aan de vroegere Zuiderzee, voor een stadswandeling 
langs haven en pakhuizen. U sluit de dag af met een 
bezoek aan het Westfries Museum in Hoorn, gehuis-
vest in een monumentaal pand uit 1632. De talrijke 
zalen evoceren de Gouden Eeuw der Verenigde Pro-
vinciën. De Coen-kamer met schilderijen, zilverwerk 
en porselein verdient bijzondere aandacht. Onder de 
keldergewelven roept een enorme stadsmaquette het 
17de-eeuwse Hoorn op.

DAG 2: Hoorn - Amsterdam - België O
U vertrekt op een begeleide wandeling door het histo-
rische Hoorn. Het is de geboorteplaats van beroemde 
zeevaarders zoals Willem Schouten, ontdekker en 
naamgever van Kaap Hoorn, van Bontekoe, vereeu-
wigd door J. Fabricius, en vooral van Jan Pieterszoon 
Coen, stichter van Batavia-Djakarta. U rijdt verder 
naar Amsterdam voor een bezoek aan het Rijksmu-
seum, het grootste en belangrijkste van Nederland. 
Samen met John Everaert bekijkt u eerst de koloniale 
afdeling met perspectiefschilderijen van de VOC-
handelsposten. De overige ruim 200 zalen geven een 
overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis. 
Een keuze dringt zich op voor uw verdere vrije bezoek. 
Terugreis. Afhankelijk van het verkeer bent u in Ber-
chem rond 18.45 uur en in Gentbrugge rond 19.30 uur.

REISDATA
 →  za 11 mei 2019
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 395
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 75
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
John Everaert

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

chauffeur
++  Overnachting met ontbijt en 

1 avondmaal in het Van Der 
Valk Hotel**** in Hoorn (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit 
Gentbrugge en het station van 
Berchem en niet vanuit de lucht-
haven van Zaventem

JOHN EVERAERT is em. hoogle-
raar aan de UGent, waar hij koloniale 
en maritieme geschiedenis doceerde. 
Hij publiceerde over Vlamingen in 
dienst van de VOC en is mede-uitgever 
van de oudste scheepsjournalen. Voor 
Davidsfonds Cultuurreizen leidde hij 
al meerdere rondreizen en cruises.
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 Cursussen: Landverhuizers - 
Deinze - ma. 19 nov., 3 en 10 
dec. - prof. John Everaert ; 450 
jaar eenheid en scheiding der 
Nederlanden - Tienen - ma. 5, 12, 
26 nov., 3 dec. - prof. Hans Cools



Met Frans-Jos Verdoodt naar

NEDERLAND
FRANS-JOS VERDOODT: ‘Soms moet je naar Neder-
land reizen om de geschiedenis van Vlaanderen te 
begrijpen. Ook met het leven en de werken van Wil-
lem Van Oranje is dat het geval: vanuit Breda, Delft, 
Den Briel, Dordrecht, Leiden en andere plekken in de 
Noordelijke Nederlanden leert u hoe schatplichtig 
de geschiedenis van het Noorden is aan die van 
het Zuiden.’

VOORAF: Gent en Oranje M
Vóór deze reis is er een voorreisdag in het Novotel in 
Gent. Uw reisleider Frans-Jos Verdoodt schetst er in 
de voormiddag het historische kader waarin het po-
litieke parcours van Willem van Oranje moet worden 
begrepen. Gent is belangrijk als geboorteplaats van 
keizer Karel, in wiens schaduw Willem van Oranje 
de geschiedenis intrad. In Gent leidde Willem in 
1576 de laatste pogingen tot verzoening tussen het 
Noorden en het Zuiden van de Lage Landen, en werd 
de allereerste calvinistische republiek gesticht. Na 
het middagmaal volgt een historische wandeling 
in de stad o.l.v. Frans-Jos Verdoodt. Deze dag vindt 
plaats op zaterdag 4 mei 2019 (o.v.).

DAG 1: België - Breda - Delft - Den Haag A
U vertrekt vanuit Gentbrugge rond 7.45 uur of vanuit 
Berchem rond 8.30 uur met de autocar naar Breda, 
ooit de belangrijkste residentie van de Nassaudynas-
tie. Hier bezoekt u o.m. de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
de verblijfplaats van Willem van Oranje-Nassau, 

‘het Spanjaardsgat’, de slottuin Valkenberg en het 
begijnhof. Daarna reist u naar Dordrecht, waar de 
belangrijkste kantelmomenten van de protestant-
se-calvinistische opstand plaatsvonden. U zet de 
reis verder naar Delft, waar Willem van Oranje in 
1584 werd vermoord. U bezoekt er de belangrijkste 

plaatsen. Als afsluiter komt u aan in Den Haag, de 
politieke hoofdstad van Nederland, en maakt u er een 
wandeling langs o.m. het stadhuis en het Binnenhof.

DAG 2: Leiden - Den Haag O-M-A
Vandaag wandelt u door het historische Leiden, waar 
Willem van Oranje in 1575 de universiteit stichtte. 
Daar komt ook de filosoof René Descartes ter sprake. 
Rembrandt werd er geboren en ook Albert Einstein 
heeft er gewoond. Na het middagmaal geniet u van 
een boottocht en daarna rijdt u terug naar Den Haag. 
Daar geniet u van een avondwandeling door het 
centrum van de stad.

DAG 3: Gouda - Den Briel - België O
U verlaat Den Haag langs het Jacob Catshuis en het 
Internationaal Gerechtshof. U bezoekt het hart van 
Gouda met o.a. de glasramen ‘Goudse Glazen’, en 
verkent het historisch centrum van Den Briel, de 
stad waar de Geuzen aan wal kwamen in 1572 en de 
strijd tegen de Spanjaarden begon o.l.v. Willem van 
Oranje. In de late namiddag rijdt u terug naar België. 
Afhankelijk van het verkeer komt u aan in Berchem 
rond 17.45 uur en in Gentbrugge rond 18.30 uur.

Willem van Oranje, of ook ‘Willem de Zwijger’ (1533-1584), 
is voor onze noorderburen de ‘vader des vaderlands’. Maar 
ook voor ons staat hij symbool voor de ‘eenheid en schei-
ding’ van de Nederlanden. U volgt het spoor van deze uit-
zonderlijke historische figuur en krijgt een inzicht in zijn 
grote rol in het historische en geografische kader van het 
politiek-godsdienstige en sociaal-economische conflict in 
de Nederlanden. De ontstaanswijze van dat conflict dat de 
loop van de geschiedenis danig stuurde, de verspreiding 
ervan, de hoofdrolspelers en de historische plaatsen die 
ermee verbonden zijn: alles komt aan bod.

REISDATA
Voorreisdag op zaterdag 4 mei (o.v.)

 →  za 11 mei 2019
 ←  ma 13 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 695
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 155
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Frans-Jos Verdoodt

++  Gebruik van de audiofoon
++  Voorreisdag in Gent (incl. mid-

dagmaal)
++  Overnachtingen met ontbijt en 

2 avondmalen in het centraal 
gelegen hotel Mercure Den 
Haag Central**** (of gelijk-
waardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant in Leiden

++  Vervoer in comfortabele auto-
car (incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit Gentbrugge en 
het station van Berchem 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

OPGELET
Deze reis vertrekt vanuit 
Gentbrugge en het station van 
Berchem en niet vanuit de lucht-
haven van Zaventem

FRANS-JOS VERDOODT is em. 
hoogleraar aan de hogescholen van 
Gent, Utrecht en Den Haag. Hij was 
gastdocent aan de faculteit Geschie-
denis van de Universiteit Antwerpen 
en afgevaardigd bestuurder van het 
ADVN in Antwerpen. Zijn onderzoek 
spitste zich o.m. toe op de geschiede-
nis van de Vlaamse beweging.
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 Cursus: 450 jaar eenheid en 
scheiding der Nederlanden  
- Tienen - ma. 5, 12, 26 nov.,  
3 dec. - prof. Hans Cools



Met Philippe Despriet naar

NORD-PAS-DE-CALAIS
PHILIPPE DESPRIET: ‘Graag nodig ik u uit op een 
ontdekkingstocht door het minder bekende WO II-
patrimonium van bommenwerpers, lanceerinstal-
laties, geheime opslagplaatsen, radars en afweer-
geschut in Nord-Pas-de-Calais. Wie gooide de eerste 
bommen van WO II? Hoe en waar werden de bommen 
bewaard? Wat is Organization Todt? Wat is het 
verschil tussen een Duitse V1- en V2-bom? U komt 
dit alles - en nog zoveel meer - te weten tijdens 
deze 2-daagse reis.’

DAG 1: Brussel - Nord-Pas-de-Calais - Tilques M-A
U rijdt naar Nord-Pas-de-Calais vanuit Zaventem 
rond 7.00 uur of vanuit Kortrijk rond 9.00 uur. U 
maakt een wandeling in het bos van Wallon-Cappel 
waar u de overblijfselen ziet van een nooit in gebruik 
genomen Duitse militaire basis om V1-raketten te 
lanceren. Nabij Renescure bouwden de Duitsers een 
opslagruimte van meer dan 350 gebouwen op 1 km² 
land. De opslagruimtes werden gebouwd tussen 
de burgerhuizen en in de bossen waardoor ze een 
natuurlijke camouflage hadden. Daarna gaat u naar 
Clairmarais voor een korte uitleg over de V2-installatie 
in het staatsbos. Na het middagmaal bezoekt u het 
Blockhaus d’Eperlecques, een van de grootste Duitse 
bunkers in Frankrijk. Die bunker was oorspronkelijk 
bedoeld als lanceerinstallatie voor V2-raketten en als 
productiefaciliteit voor raketbrandstof maar werd 
uiteindelijk nooit in gebruik genomen. In het museum 
komt u meer te weten over de lancering van de V2-
bom en het zware leven van de dwangarbeiders die 
de installaties bouwden. Vlakbij Wizernes ziet u La 
Coupole, een voormalige V2-montagefabriek die ook 
dienst deed als lanceerplatform. De koepel van gewa-
pend beton werd over een kalksteengroeve gebouwd 
waarin daarna de productiehal werd uitgehouwen. 

U bezoekt er het museum en rijdt ten slotte verder 
naar Tilques waar u overnacht.

DAG 2: Arras - Nord-Pas-de-Calais - Ieper - Brus-
sel O-M-A
U vertrekt naar Arras, waar de markt nog getuigt van 
de rijke graanindustrie in de 15de-eeuwse Nederlan-
den. U bezoekt er de citadel en maakt een wandeling 
in het stadscentrum. Na het middagmaal zet u uw 
tocht in het spoor van WO II verder. Uw reisleider 
leidt u naar de resten van de Duitse aanvoerspoorlijn 
vanuit het productiecentrum Dora. Daarna bezoekt 
u de bunker Wasserwerk 1 St.-Pol: codenaam voor 
de 234 m lange bomvrije afvuur- en montagebunker 
van V-bommen. Het complex werd meerdere keren 

- zonder succes - met tallboys gebombardeerd door 
de geallieerden. Uiteindelijk werd hier geen enkele 
V1-bom afgevuurd. Er wordt kort halt gehouden aan 
een van de vele ondergrondse tunnels voor opslag 
en inzet van V-bommen. Om te ontkomen aan de 
bombardementen besliste het Duitse leger om op 
verschillende plaatsen ondergrondse depots aan te 
leggen. In Bergueneuse werden in een steengroeve 3 
tunnels gegraven en met beton versterkt. Een spoor-
lijn liep tot aan de toegang zodat het materiaal ge-
makkelijk aangeleverd kon worden. U rijdt doorheen 
een van de 51 voormalige Duitse vliegvelden rond de 
Romeinse weg Arras-Thérouanne en tot slot vertelt 
uw reisleider u meer over de vele Franse en Duitse 
kazernes. Daarna rijdt u terug naar België waar u in 
Ieper bij een broodmaaltijd napraat over deze reis. 
Verder naar Kortrijk waar u rond 21.00 uur aankomt 
en naar Zaventem waar de aankomst rond 22.00 uur 
voorzien is. 

REISDATA
 →  za 22 juni 2019
 ←  zo 23 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 495
toeslag 1-persoonskamer: € 95
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Philippe Spriet

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

1 avondmaal in Najeti Hôtel 
Château Tilques*** (of gelijk-
waardig)

++  2 middagmalen in lokale 
restaurants en 1 broodmaaltijd 
als avondmaal

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in een comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur), 
vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem en Kortrijk Xpo

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

PHILIPPE DESPRIET is ar-
cheoloog en auteur van diverse pu-
blicaties over (de geschiedenis van) 
Frans-Vlaanderen. Hij leidt geregeld 
reizen in Europa. Hij is stichtend lid 
en momenteel werkleider van Archeo-
logie Zuid-West-Vlaanderen.
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 Cursussen: Geraakt door de 
oorlog - Gent - za. 10 nov - 
dagevenement ; Musical 40-45 
- Puurs - za. 24 nov.



Met Luc De Vos naar de

DE MAGINOTLINIE 
& VERDUN

LUC DE VOS: ‘Ik leid u door de wereld van strategie 
en tactiek, maar heb ook oog voor het onnoemelijk 
lijden. We gaan naar het iconische slagveld van 
Verdun. De begraafplaats, het fort van Douaumont 
en de verdwenen dorpjes stemmen ons tot nadenken. 
We logeren in het vroegere Messcomplex van het 
Franse leger, in de schaduw van het standbeeld van 
Karel de Grote. Het fort van Hackenberg roept WO II 
op, waar beweging zegevierde op statisch gebeuren.’

DAG 1: Brussel - Hackenberg - Verdun M-A
U vertrekt rond 8.00 uur in een comfortabele autocar 
vanuit Zaventem. U bezoekt Fort Hackenberg, het 
grootste verdedigingswerk van de Maginotlinie. Het 
is een indrukwekkend onderaards complex met 17 
gevechtsblokken, 18 artilleriestukken, een krachtcen-
trale, ongeveer 10 km gangen (tussen de 25 en 30 m 
diep) en een elektrische trein voor munitievervoer. 
Bij de aanleg waren veiligheid en redelijk comfort 
van de ‘bewoners’ belangrijke aandachtspunten. 
Daarna reist u verder naar Verdun.

DAG 2: Verdun - Brussel O-M
U vertrekt vroeg langs enkele vernielde dorpjes uit 
WO I. Daarna bezoekt u het fort van Douaumont, dat 
in 1914 werd beschouwd als het sterkste fort ter wereld. 
In enkele maanden tijd sneuvelden daar honderd-
duizenden Franse soldaten. Het recent geopende 
museum Mémorial de Verdun werd in het midden 
van het voormalige slagveld opgericht, op de plaats 
waar vroeger het station van het dorpje Fleury-devant-
Douaumont stond. U treedt er in de voetsporen van 
een poilu of frontsoldaat op weg naar het front. U 

krijgt er duiding bij de geopolitieke achtergrond van 
de veldslag en bekijkt de veldslag door de ogen van 
piloten, artilleristen, stafpersoneel en de artsen die 
achter de eerste linie onvermoeid levens probeerden 
te redden. U keert terug naar België, waar u rond 
22.00 uur in Zaventem aankomt.

WO I, de Grote Oorlog, is het prototype van de statische oorlog. 
De strijd rond Verdun is daar een verschrikkelijke illustratie 
van. Aan de vooravond van WO II zaten honderdduizenden 
Franse soldaten in bunkers en forten, de zogenaamde Ma-
ginotlinie. Het Franse commando geloofde in een herha-
ling van WO I en dacht zo minstens het slagveld te kunnen 
beperken tot België. Fort Hackenberg is het grootste van de 
forten van de Maginotlinie, maar vervulde zijn doel niet. De 
overschrijding van de Maas op 13 mei 1940 is een spectaculair 
hoogtepunt van de mobiele oorlog, zo typisch voor WO II.

REISDATA
 →  do 11 april 2019
 ←  vr 12 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 480
toeslag 1-persoonskamer: € 90
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Luc De Vos

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

avondmaal in hotel Les Jardins 
du Mess**** (of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen in lokale 
restaurants

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in een comfortabele autocar, 
vertrek vanuit de luchthaven 
van Zaventem

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

LUC DE VOS was gewoon hoog-
leraar aan de Koninklijke Militaire 
School en buitengewoon hoogleraar 
aan de KU Leuven. Hij is een voorma-
lig hoger officier van het Belgisch leger 
en publiceerde meerdere boeken en 
artikelen o.a. over WO I en WO II. Hij 
adviseert media en politieke leiders.
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 Cursussen: Geraakt door de 
oorlog - Gent - za. 10 nov - 
dagevenement ; Musical 40-45 
- Puurs - za. 24 nov.



Met Gido Van Imschoot & Ronny Debaere naar

BOURGOGNE - 
BOURGONDISCH GENIETEN

GIDO VAN IMSCHOOT: ‘Tijdens deze reis maakt u 
kennis met heel wat wijngaarden en (top)domeinen, 
waar we luisteren naar het verhaal van de wijnmaker. 
Via Chablis trekken we naar Beaune, het centrum 
van de wijnbouw in Bourgogne. Van daaruit verken-
nen we alle belangrijke wijnregio’s, met historische 
centra zoals Clos de Vougeot en Cluny, en genieten 
we volop van de plaatselijke gastronomie.’

DAG 1: Brussel - Chablis - Beaune M-A
Rond 5.30 uur vertrekt u met een comfortabele autocar 
vanuit Zaventem naar Beaune. Onderweg stopt u in 
Chablis, een van de bekendste wijndorpen in Europa, 
voor een eerste kennismaking met de Bourgondische 
wijnen. ’s Avonds vertellen de reisleiders u meer over 
deze wijnstreek en geniet u ook van een inleidende 
proeverij in het hotel.

DAG 2: Pouilly-Fuissé - Cluny - Beaune O-M-A
Langs de Voie Verte gaat u naar een wijndomein in 
Pouilly-Fuissé waar er overheerlijke witte wijn gepro-
duceerd wordt. Over de middag ontdekt u de keuken 
en de wijn van de nabijgelegen Beaujolaisstreek, en 
in de namiddag stopt u kort in het pittoreske Cluny. 
Na de verkenning van het zuiden van de Bourgogne 
wandelt u door Beaune, met o.m. het Hôtel-Dieu, 
het hospitaal dat door Nicolas Rolin werd gesticht.

DAG 3: Gevrey-Chambertin - Nuits-St.-Georges - 
Beaune O-M-A

’s Morgens rijdt u naar Gevrey-Chambertin voor een 
bezoek en middagmaal bij Domaine Trapet. U verkent 
de streek van Côtes de Nuits en stopt bij Domaine 

Maume van wijnbouwer Pascal Marchand. ’s Avonds 
geniet u van het avondmaal in een gezellige wijnbistro.

DAG 4: Mercury - Meursault - Beaune O-M-A
Langs de wijnroute van de Côte de Beaune rijdt u naar 
Mercury voor een bezoek aan het wijndomein van 
Laurent Juillot. Na de degustatie volgt een heerlijke 
casse-croûte op het domein. In de namiddag ontdekt 
u de regio van Meursault.

DAG 5: Beaune - Brussel O-M
Een korte ochtendwandeling in het wereldberoemde 
wijndorp Vosne-Romanée leidt u naar de meest le-
gendarische wijngaard ter wereld: La Romanée-Conti. 
Daarna bent u te gast op de grand-cruwijngaard Clos 
de Vougeot in aanwezigheid van François Chaveriat, 
wijnmaker van het domaine Chantal Lescure uit 
Nuits-St.-Georges. Hier sluit u uw reis af met een 
degustatie en middagmaal met lokale producten. 
Terugreis naar Brussel. Afhankelijk van het verkeer 
komt u rond 22.00 uur aan in Zaventem.

Gido Van Imschoot en Ronny Debaere kozen de wijndomeinen 
in het programma. Zo willen zij u het beste van de streek tonen. 
Het is mogelijk dat enkele wijndomeinen uit dit programma 
alsnog vervangen worden door evenwaardige alternatieven.

REISDATA
 →  ma 3 juni 2019
 ←  vr 7 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.765
toeslag 1-persoonskamer: € 160
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde, vaak exclusieve 
bezoeken 

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Gido Van Imschoot en Ronny 
Debaere

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

chauffeurs
++  Het boek Ontdek Bourgogne! 

van Gido Van Imschoot en 
Ronny Debaere (1 per kamer)

++  Overnachtingen met ontbijt in 
hotel Henry II**** in Beaune (of 
gelijkwaardig)

++  5 middagmalen en 4 avondma-
len in goede lokale restaurants 
(incl. dranken en wijnen)

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

GIDO VAN IMSCHOOT was 
verantwoordelijke wijnen aan de 
Hotelschool Spermalie en voorzitter 
van de Vereniging Vlaamse Somme-
liers. Hij schrijft artikels over wijn, is 
de auteur van verschillende boeken 
over wijn én hij is maître-sommelier 
in Franse wijnen. Recent verscheen 
van Gido en Ronny het boek Ontdek 
Bourgogne!, inbegrepen bij deze reis.

RONNY DEBAERE won in 2002 
de wedstrijd World Wine Taster of the 
Year. Sinds 1990 verblijft hij jaarlijks 
in de wijngaarden in Meursault en is 
een van de bevoorrechte kenners van 
Bourgognewijnen. Hij is bovendien be-
stuurslid van de Vereniging Vlaamse 
Sommeliers en doceert o.a. aan de 
wijnacademie Panta Rhei in Roeselare.
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 Boek: Wegwijs in wijn van 
Gido Van Imschoot



Met Brigitte Voeten naar

CORSICA
BRIGITTE VOETEN: ‘‘Deze reis is een ‘tour’ van Cor-
sica, waarbij we beide zijdes verkennen: de indruk-
wekkende natuur van het ‘eiland van de schoonheid’ 
en de mix van Franse en Italiaanse cultuur in de 
steden. De valleien en kustlijnen enerzijds en de 
romaanse en barokke kerken en historische ruïnes 
anderzijds maken van Corsica een aangename be-
stemming voor een cultuurreis, met de natuur als 
indrukwekkend decor.’

DAG 1: Brussel - Bastia A
Vlucht naar Bastia, een charmante oude havenstad 
met kleurrijke huizen en een citadel.

DAG 2: Morosaglia - Corte - Bastia O-M-A
Via de vallei van de Golo en Ponte Leccia reist u naar 
Morosaglia, de geboorteplaats van Pascal Paoli, een 
Corsicaanse vrijheidsstrijder. Daarna gaat u naar 
Corte, waar een treintje u naar de citadel brengt. U 
bezoekt het regionaal antropologisch museum, een 
getuigenis van de inzet van de eilandbewoners om 
hun erfgoed en culturele schatten te bewaren.

DAG 3: De Balagnestreek - L’Île-Rousse - Calvi O-M
U ontdekt de Balagnestreek, de tuin van Corsica. 
Na een bezoek aan L’Île-Rousse rijdt u naar Calvi, 
dat aan een heldere baai ligt tegen een bergachtige 
achtergrond. Het pittoreske Pigna had een grote aan-
trekkingskracht op kunstenaars en ambachtslieden, 
en ook het hooggelegen 9de-eeuwse dorp van de 
Balagne St. Antonino is de moeite. De steegjes lopen 
er tussen mooie, smaakvol gerestaureerde huizen.

DAG 4: Porto - Ajaccio O-M-A
U gaat naar Porto en de inhammen van Piana (Unesco-
werelderfgoed). U geniet van een boottocht langs 

het natuurreservaat Scandola, een van de mooiste 
kusten van Corsica. Via de golf van Sagone en het 
Griekse dorpje Cargèse bereikt u ten slotte Ajaccio, 
de geboortestad van Napoleon.

DAG 5: Ajaccio - Sartène O-M
U wandelt door het historisch centrum van Ajaccio 
en bezoekt het geboortehuis van Napoleon. Ook 
het museum Fesch met de belangrijkste verzame-
ling Italiaanse schilderijen van Frankrijk staat op 
het programma. U eindigt de dag in Sartène, door 
Prosper Mérimée als ‘het meest Corsicaans van alle 
Corsicaanse steden’ omschreven. 

DAG 6: Sartène - Filitosa - Porto-Vecchio O-A
In de voormiddag gaat u naar Filitosa. Die archeolo-
gische vindplaats ligt bovenop een rotsachtige heuvel 
en kijkt uit over de Taravovallei. U komt meer te weten 
over de prehistorie in het Musée de la Préhistoire 
in Sartène. Langs de kust gaat de reis verder naar 
Porto-Vecchio.

DAG 7: Bonifacio - Porto-Vecchio O-A
U gaat naar Bonifacio, dat op een indrukwekkende 
hoge witte kalkrots van zo’n 70 m ligt. Tijdens uw 
bezoek maakt u een boottocht langs de kliffen. Vanaf 
het kristalheldere water hebt u een mooi zicht op de 
citadel, de witte krijtrotsen en de huizen die over de 
rotsen lijken te hangen.

DAG 8: Porto-Vecchio - Bastia - Brussel O
U rijdt terug naar Bastia en maakt een treinrit door 
de stad. Vrije tijd tot de terugvlucht naar Brussel. 

REISDATA
 →  za 18 mei 2019
 ←  za 25 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.295
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Brigitte Voeten

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

chauffeurs 
++  Overnachtingen met ontbijt in 

comfortabele drie- en vierster-
renhotels

++  4 middagmalen en 5 avond-
malen in de hotels of lokale 
restaurants 

++  Vluchten Brussel - Bastia h/t, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
Zijn bij publicatie nog niet 
gekend en worden later meege-
deeld.

BRIGITTE VOETEN is vertaler 
Frans-Nederlands en een gediplo-
meerde reisleider. Ze heeft een passie 
voor Frankrijk en leidt al 15 jaar reizen 
naar onze zuiderburen, met elk jaar 
enkele reizen naar Corsica.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

72 RONDREIZEN



Met Jan Goossens naar het

ZUID-FRANSE 
KATHARENLAND

JAN GOOSSENS: ‘Ik neem u graag mee naar het Zuid-
Franse katharenland, waar we de mooiste en meest 
interessante sites bezoeken. De indrukwekkende 
burchten in Carcassonne, Montségur en Foix, de 
mooie bastide van Mirepoix, de trotse steden Tou-
louse en Albi … Maar ook de overweldigende natuur 
en de ‘châteaux cathares’ staan op het programma.’

DAG 1: Brussel - Toulouse A
Rechtstreekse vlucht naar Toulouse. U maakt er een 
stadswandeling en bezoekt het klooster van de jaco-
bijnen en de St.-Serninbasiliek, de grootste romaanse 
kerk die nog bestaat.

DAG 2: Toulouse - Albi - Mazamet - Carcassonne O-A
In de voormiddag bezoekt u de kathaarse Albigen-
zenstad Albi. U bezichtigt er o.m. de rode St.-Cécile-
kathedraal, het bisschoppelijk paleis en het Musée 
Toulouse-Lautrec. Aan de oevers van de Tarn vindt 
u de collegiale St.-Salvikerk en het oude Albi. In de 
namiddag reist u door naar Mazamet, waar u het 
Musée du Catharisme Occitan bezoekt. Daarna rijdt 
u verder naar Carcassonne.

DAG 3: Lastours - Minerve - Carcassonne O-M-A
Vandaag staat in het teken van de beschermheren 
van de katharen in de Montagne Noir, met zicht op de 
kathaarse site Lastours vanop het belvédère. Daarna 
gaat u naar Minerve, waar ketterjager Simon de Mont-
fort een echte kathaarse tragedie heeft aangericht. 
Ten slotte maakt u in Carcassonne een boottocht op 
het Canal du Midi.

DAG 4: Fontfroide - Narbonne - Carcassonne O-A
U bezoekt de omwalde stad Carcassonne, waar u 
meer te weten komt over het tragische lot van de 
heren Trenceval, de triomf van Simon de Montfort 
en de efficiëntie van de pauselijke inquisitie. Na het 
middagmaal verkent u de abdij van Fontfroide, het 
centrum van het cisterciënzeroffensief. Dan gaat u 
naar Narbonne, het aartsbisdom dat door ketterij 
werd aangetast.

DAG 5: Montségur - Foix - Toulouse - Brussel O-M
U ontdekt de katharenburcht Montségur vanaf de 
stèle. Onderweg naar de luchthaven van Toulouse 
stopt u in Foix voor het kasteel en de gotische St.-
Volusienkerk. 

REISDATA
 →  wo 12 juni 2019
 ←  zo 16 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.280
toeslag 1-persoonskamer: € 140 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Jan 
Goossens

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in Hotel Le Père Léon*** in 
Toulouse en Hotel les Trois 
Couronnes**** in Carcassonne 
(of gelijkwaardig)

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
12/06 	 Brussel	09.40	u.
	 Toulouse	11.20	u.
16/06 	 Toulouse	17.55	u.
	 Brussel	19.40	u.

JAN GOOSSENS is historicus 
en specialiseerde zich in de cultu-
rele en religieuze geschiedenis van 
de centrale middeleeuwen. Hij is em. 
hoogleraar aan de KU Leuven, waar 
hij doceerde en onderzoek deed naar 
o.m. andersdenkendheid, ketterij en 
orthodoxie in middeleeuws Europa.
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 Cursus: Ketters - Landegem - 
do. 4, 11, 18 en 25 okt.  
- Dr. John Van Schaik



Met Paul Janssen naar

DE COTSWOLDS
PAUL JANSSEN: ‘De Cotswolds bulken van de indruk-
wekkende kastelen met spectaculaire tuinen. Vijvers 
en meren, vormsnoeiwerk, zeldzame planten … 
De tuinen zijn stuk voor stuk de belichaming van 
een bepaalde periode en de voorkeuren van hun 
eigenaars én tuiniers. Ik ontdek ze graag samen 
met u, vertel de verhalen erachter en laat ze u in 
alle geuren en kleuren beleven.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Bedford - Blenheim Pa-
lace - Chipping Norton M-A
Met de Eurostar gaat u naar Londen. Daar reist u 
comfortabel en snel met de trein naar Bedford, waar 
de autocar u oppikt voor uw reis door de Cotswolds. 
In de namiddag bezoekt u uitgebreid Blenheim 
Palace, de geboorteplaats van Winston Churchill. 
Het paleis en het park kwamen in het begin van de 
18de eeuw tot stand in opdracht van de eerste hertog 
van Marlborough. De glooiende landschapstuin met 
grote meren is een van de spectaculairste tuinen 
van Engeland.

DAG 2: Sudeley Castle - The Garden at Miserden 
- Chipping Norton O-A
Sudeley Castle met z’n tuinen en park is een van de 
belangrijkste kastelen van de Cotswolds. Het kas-
teel is zo gebouwd dat het een geheel vormt met 
het landschap. Het uitzicht is haast niets veranderd 
sinds Cromwells leger het kasteel bestormde tijdens 
een van de bloedigste oorlogen: de Civil War. Na het 
middagmaal bezoekt u The Garden at Miserden, een 
tijdloze Engelse tuin van het begin van de vorige 
eeuw met vormsnoeiwerk, vaste plantenborders en 
een rozentuin.

DAG 3: Hidcote Manor - Kiftsgate Garden - 
Broadway - Chipping Norton O-A
U rijdt naar Chipping Campden voor een bezoek aan 
Hidcote Manor Garden, dat samen met Sissinghurst 
tot de meest geprezen tuinen van Engeland behoort. 
Daar werd in het begin van deze eeuw voor het eerst 
het ‘tuinkamer’-idee geïntroduceerd. Ook nu is de 
tuin nog zeer actueel, met unieke plantencombi-
naties en spectaculair snoeiwerk. Dan gaat u naar 
het vlakbijgelegen Kiftsgate Court Garden. Die tuin 
werd aangelegd rond 1920 en bevat een groot aan-
tal zeldzame planten, verzameld door 3 generaties 
tuiniersters. Tot slot ontdekt u Broadway, een van 
de bekendste en mooiste dorpjes van de Cotswolds.

DAG 4: Oxford - Londen - Brussel-Zuid O
U wandelt door het historische hart van Oxford, een 
universiteitsstad met wereldfaam. De wandeling 
brengt u langs verschillende colleges met mooie 
tuinen tot aan Oxford Botanic Garden, de oudste 
botanische tuin van Engeland. Na het vrije middag-
maal rijdt u naar Londen voor de terugreis met de 
Eurostar naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  do 13 juni 2019
 ←  zo 16 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.225
toeslag 1-persoonskamer: € 295 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie  
van Davidsfonds Cultuurreizen,  
Landelijke Gilden en Omnia 
Travel Tuinreizen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Paul Janssen

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en avondmaal in hotel Crown 
Plaza Heythrop Park**** (of 
gelijkwaardig)

++  1 middagmaal in een lokaal 
restaurant

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

++  Treinreis met Thameslink in 
2de klasse Londen St Pancras - 
Bedford

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
13/06 	 Brussel-Zuid	08.52	u.
	 Londen	St	Pancras	09.57	u.
13/06 	 Londen	St	Pancras	10.51	u.
	 Bedford	11.51	u.
16/06 	 Londen	St	Pancras	17.55	u.
	 Brussel-Zuid	21.05	u.

PAUL JANSSEN  volgde oplei-
dingen grafische vormgeving en 
tuinarchitectuur en ontwikkelde 
in zijn tuinontwerpstudio een heel 
eigen, ecologische visie. Hij is een 
gewaardeerd lesgever, o.a. voor 
Landelijke Gilden en VELT, en leidt al 
jaren tuinreizen. Bij elk tuinbezoek 
laat hij de deelnemers stilstaan en 
kritisch nadenken over vormgeving, 
beplantingen, omgevingsfactoren en 
diversiteit in groenvormen. ©
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Met Guido Latré naar

ZUID-ENGELAND 
GUIDO LATRÉ: ‘In het afgelegen domein van Rivers-
down House zijn Engelse tradities springlevend. 
Ervaren leraars en docenten geven er elke och-
tend les over Engelse taal en cultuur. Na de mid-
dag bezoeken we plaatsen die tot de verbeelding 
spreken: van het voorhistorische Stonehenge, het 
Angelsaksische Winchester en het middeleeuwse 
Salisbury, tot de tijd van verlichting en romantiek. 
Ook de actualiteit krijgt aandacht, met vragen rond 
brexit en Britse identiteit.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Londen - Warnford A
Met de Eurostar gaat u naar Londen. Daar bezoekt u 
de permanente tentoonstelling in de British Library. 
Per autocar reist u verder naar Riversdown House, 
dat u  met uw reisleider verkent.

DAG 2: Warnford - Winchester - Warnford O-M-A
’s Ochtends krijgt u enkele lessen, voordrachten en 
een korte lezing over het historische Winchester, 
dat u in de namiddag bezoekt. De kathedraal, met 
de laatste rustplaats van Jane Austen, is de langste 
gotische kathedraal van Engeland. 

DAG 3: Warnford - Chawton - Warnford O-M-A
Vandaag ligt de focus tijdens de lessen op Jane Austen. 
U maakt kennis met haar leven, haar meesterwerk 
Pride and Prejudice en haar ongeëvenaarde Engelse 

humor. Na het middagmaal bezoekt u Jane Austen’s 
House, waar ze woonde en schreef, en Chawton House. 

DAG 4: Warnford - Stonehenge - Warnford O-M-A
In de voormiddag leert u meer over het prehistorische 
monument van Stonehenge. Na het middagmaal 
bezoekt u deze imponerende constructie.

DAG 5: Warnford - Petworth - Warnford O-A
Na een lezing over Constable en Turner in het kader 
van de Engelse romantiek, vertrekt u naar Petworth 
House, een landhuis met een uitgestrekt park en 
een adembenemende verzameling kunstwerken. U 
bewondert verschillende werken van Turner en geniet 
van een cream tea.

DAG 6: Warnford - Salisbury - Warnford O-M-A
Vandaag gaat het over ‘Who Are the English Today?’ 
waarin o.m. de brexit en andere aspecten van het 
politieke en culturele leven in het hedendaagse En-
geland ter sprake komen. Daarna gaat u naar Salis-
bury voor een bezoek aan de kathedraal en de Water 
Meadows, bekend van verschillende schilderijen van 
Constable en Turner. 

DAG 7: Warnford - Windsor - Londen - Brussel-Zuid O
Op de terugweg naar Londen bezoekt u nog Windsor, 
dan verder naar Brussel-Zuid.

REISDATA
 →  zo 5 mei 2019
 ←  za 11 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.830 
toeslag 1-persoonskamer: € 650 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 14, max. 16 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Guido Latré

++  Engelstalige lessen en lezingen 
ter plaatse

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

chauffeurs
++  Overnachtingen in volpension 

(ontbijt, middagmaal en avond-
maal m.u.v. het middagmaal in 
Petworth) in het gerenommeerde 
taleninstituut van Riversdown 
House 

++  1 cream tea in een lokaal restau-
rant/pub

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

++  Transfers Londen St Pancras - 
Warnford h/t en vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

TREINGEGEVENS (O.V.)
05/05 	 Brussel-Zuid	08.52	u.
	 Londen	St	Pancras	09.57	u.
11/05 	 Londen	St	Pancras	18.04	u.
	 Brussel-Zuid	21.05	u.

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

CULTURELE ONDERDOMPELING BIJ DE 
ENGELSEN
U overnacht in het gereputeerde taal- en cultuurcentrum 
Riversdown House, opgericht door Sir Richard Lewis, 
en exclusief voor onze groep gereserveerd. De kamers 
stralen de rust uit van eeuwenlange tradities, maar bieden 
ook het nodige comfort. Van het Engelse breakfast tot 
het middagmaal blijft u ter plaatse voor Engelse lessen 
en lezingen in kleine groepjes van 2 tot 4 personen. Voor 

deze taallessen wordt rekening gehouden met het niveau 
van elke deelnemer. Alle leraren zijn moedertaalsprekers 
van het Engels. De lezingen worden meestal verzorgd 
door Guido Latré en behandelen vaak het bezoek dat 
in de namiddag gepland staat. Na de middag is het tijd 
voor ontspanning en bezoekt u bezienswaardigheden 
in de nabije omgeving. ’s Avonds wordt een waaier aan 
(facultatieve) activiteiten aangeboden, maar u kunt ook 
gewoon tot rust komen in de prachtige omgeving. Van bij 

uw aankomst in Riversdown House tot aan het vertrek 
worden alle maaltijden (m.u.v. het middagmaal in Pet-
worth) genomen in het huis zelf en in Engels gezelschap. 
Susan Reed en Guido Latré zijn beschikbaar om hier 
en daar het Engels te verduidelijken met een woordje 
Nederlands mocht dat nodig blijken. Door permanent 
contact met Engelse specialisten in taal en cultuur wordt 
u niet enkel ondergedompeld in een taalbad maar dringt 
u ook door tot in het hart van de Engelse identiteit.
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Met Dominique Pieters naar

WEIMAR, DESSAU & 
BERLIJN IN HET SPOOR 

VAN 100 JAAR BAUHAUS
DOMINIQUE PIETERS: ‘Ik dompel u graag onder 
in het Bauhaus. Die opleiding voor kunstenaars, 
ambachtslieden en architecten ontstond in 1919 in 
Weimar, verhuisde naar Dessau en was tot 1932 in 
Berlijn gevestigd. Voor de feestelijke herdenking 
van het ontstaan 100 jaar geleden worden talrijke 
architectuurprojecten gerestaureerd, gerenoveerd 
en uitgebreid met hedendaagse parels, die nog 
altijd het levensideaal van deze moderne legende 
aftekenen.’

DAG 1: Brussel - Berlijn - Weimar A
U vliegt naar Berlijn en reist met de autocar meteen 
door naar Weimar. Daar bezoekt u de kiem van het 
Bauhaus: de Kunstgewerbeschule en het hoofdge-
bouw van de Bauhaus Universität ontworpen door 
Henry Van de Velde. Ook een bezoek aan het recent 
voltooide Bauhaus Museum staat op het programma. 

DAG 2: Weimar - Dessau O-M-A
U rijdt van Weimar naar Dessau. Dankzij de Bau-
hausgezinde burgemeester Fritz Hesse in de jaren 
20 van de vorige eeuw, wist Gropius de idealen van 
de school in Dessau tentoon te spreiden. U wandelt 
langs de bekende faculteitsgebouwen en enkele van 
de woningen van de meisters, zoals de tweewoonst 
Kandinsky-Klee, de alleenstaande woning van en door 
Gropius, de Trinkhalle door Mies van der Rohe en het 
Kornhaus door Carl Fieger. Tot slot passeert u langs 
het nog te voltooien Bauhaus Museum ontworpen 
door Addenda.

DAG 3: Dessau - Berlijn O-A 
Transfer per autocar van Dessau naar Berlijn. Hoewel 
het Bauhaus een kort leven was toebedeeld, voelt u in 
Berlijn dat de persoonlijkheden die de school hebben 
aangevuurd, niet zijn uitgedoofd. Naast een kijkje bij 
het Bauhaus Archiv met de hedendaagse uitbreiding 
door Staab Architekten, bezoekt u de Philharmonie 
door Hans Scharoun en de Feuerlecollectie door John 
Pawson. Aan de iconische Neue Nationalgalerie van 
Ludwig Mies van der Rohe, gerenoveerd door David 
Chipperfield, kunt u een glimp opvangen van de 
uitbreiding van de galerij ontworpen door Herzog 
& de Meuron.

DAG 4: Berlijn - Brussel O-M
U wandelt van het Holocaust Mahnmal naar de 
Reichstag waar u geniet van een middagmaal op 
het dakterras met zicht over de Duitse hoofdstad. U 
eindigt met een bezoek aan de tijdelijke tentoonstel-
ling Bauhaus Imaginista: Still Undead in het Haus der 
Kulturen der Welt. Terugvlucht naar Brussel.

REISDATA
 →  do 9 mei 2019
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.255 
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 135
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Dominique Pieters

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engels- of Duitstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in de hotels Leonardo**** in 
Weimar, Radisson Blu**** in 
Dessau en het Select Hotel 
Berlin The Wall**** in Berlijn 
(of gelijkwaardig)

++  1 licht middagmaal in Dessau, 
1 middagmaal in het restaurant op 
het dak van de Reichstag, 3 avond-
malen in lokale restaurants

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

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
09/05 	 Brussel	09.25	u.
	 Berlijn	10.50	u.
12/05 	 Berlijn	18.45	u.
	 Brussel	20.10	u.

DOMINIQUE PIETERS  stu-
deerde architectuur en journalistiek en 
werkte op de redactie van de architec-
tuurvakbladen A+ (B) en de Architect 
(NL). Als artistiek leidster van Archipel 
reisde ze heel wat landen af op zoek 
naar architectuur vanaf de 20ste eeuw 
die niemand onberoerd kan laten. Aan 
de faculteiten architectuur van LUCA 
School of Arts in Brussel en Gent en 
aan de Technische Universiteit van 
Delft neemt ze de atelierbegeleiding 
van studenten op zich. Daarnaast is 
ze zaakvoerster van de architectuur-
reisorganisatie Planopli.
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 Cursus: Architectuur - Gent - za. 6, 13 en 20 okt. -  
prof. Marc Dubois



Met Gerd Brabant op zoek naar 

DE WIJNEN VAN  
MIDDEN-DUITSLAND 

GERD BRABANT: ‘Duitsland is een boeiend en di-
vers wijnland, en tegelijk zo weinig gekend. In 5 
dagen ontdekken we verschillende regio’s en zal u 
verbaasd zijn van de wijnkwaliteit, de gastvrijheid 
en de prachtige wijnlandschappen.’

DAG 1: Brussel - Mayschoss - Etville am Rhein M-A 
Per autocar vertrekt u vanuit Zaventem rond 8.00 
uur. Onderweg geeft Gerd Brabant een inleiding over 
Duitse wijnen. U stopt aan de Ahr, een van Duits-
lands kleinste wijnbouwgebieden, en bezoekt er ’s 
werelds oudste coöperatieve. Daarna rijdt u naar 
de Rheingau, waar u in een typisch restaurant met 
regionale wijnen dineert.

DAG 2: Geisenheim - Rüdesheim am Rhein - 
Etville am Rhein O-M-A
Vandaag bezoekt u enkele hoogtepunten in de 
Rheingau. U start met een degustatie bij een van de 
beste domeinen uit de regio: Weingut Leitz. U geniet 
van het middagmaal in een bijzondere vinotheek die 
is gehuisvest in de voormalige gebouwen van Asbach 
Uralt. Daarna krijgt u een culturele wijnrondleiding 
in het Kloster Eberbach, en voor u terugkeert naar het 
hotel maakt u nog een stop in Schloss Johannisberg.

DAG 3: Nierstein - Bechtheim - Deidesheim O-M-A
U verlaat de Rheingau en ontdekt het grootste wijn-
bouwgebied van Duitsland: Rheinhessen. ’s Ochtends 
bezoekt u Weingut Gehring, een familiedomein aan 
de Roter Hang in Nierstein. De steile rode leisteenhel-
lingen zorgen voor een uniek kader en een aparte 
wijnstijl. Daarna trekt u naar het zuidelijke gedeelte. 
Johannes Geil zal u er o.a. vertellen waarom deze sub-

regio Wonnegau is uitgegroeid tot een van Duitslands 
boeiendste wijngebieden. U sluit de dag af in de Pfalz 
voor het avondmaal en overnachting.

DAG 4: Pfalz - Deidesheim O-M-A
U blijft in het kleine en charmante Deidesheim. Dat 
historische wijndorp kent enkele van ’s werelds 
beste rieslingwijngaarden. Door de bezoeken aan 
2 beroemde domeinen, von Winning en Reichsrat 
von Buhl, zult u merken waarom dit wijndorp zo 
bijzonder is. Bij Reichsrat von Buhl leert u meer over 
de typische Duitse Sektproductie. U geniet van een 
gastronomisch afscheidsdiner.

DAG 5: Moezelstreek - Brussel O-M
Na het ontbijt rijdt u huiswaarts en maakt u nog een 
tussenstop aan de Moezel. U bezoekt er het wijnhuis 
Markus Molitor. In de vooravond komt u rond 18.00 
uur terug aan in Zaventem.

De wijndomeinen in het programma zijn gekozen door reis-
leider Gerd Brabant die u het beste zal tonen van de streek. 
Het is mogelijk dat enkele wijndomeinen uit dit programma 
alsnog vervangen worden door evenwaardige alternatieven.

REISDATA
 →  zo 12 mei 2019 
 ←  do 16 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.795
toeslag 2-persoonskamer voor 
singlegebruik: € 170
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken en wijnde-
gustaties

++  Nederlandstalige reisleiding 
en deskundige toelichting door 
Gerd Brabant

++  Overnachtingen met ontbijt in 
het Parkhotel Sonnenberg**** 
in Etville en het Kaisergarten 
hotel & Spa**** in Deidesheim 
(of gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het mid-
dagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 5 in de 
hotels of lokale restaurants 
(incl. dranken en wijnen)

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

GERD BRABANT is al meer dan 
18 jaar actief in de Duitse wijnwereld. 
Zowel als importeur, als medewerker 
van het Informatiebureau voor Duitse 
Wijn, en als lesgever bij Syntra. In sep-
tember 2018 werd Gerd door een van 
de belangrijkste Duitse wijnbouwver-
enigingen (VDP) in Berlijn gelauwerd 
voor zijn jarenlange inzet voor Duitse 
wijn in België.
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JAN VAES: ‘Tijdens deze reis ontdekt u het onbekend 
stuk Limburgse, Vlaamse en Europese geschiede-
nis van het graafschap Loon. Ik neem u mee langs 
indrukwekkende burchten, abdijen en kerken en 
vertel u alles over de geschiedenis van de streek. 
Een korte, maar krachtige en niet te missen reis!’

DAG 1: Brussel - Rieneck - Lohr am Main A
U vertrekt met de autocar naar Rieneck vanuit Za-
ventem rond 6.30 uur en vanuit Hasselt rond 7.45 
uur. Daar start de reis met een bezoek aan de Loonse 
burcht. Het graafschap Rieneck kwam door een han-
dige huwelijkspolitiek in handen van de graven van 
Loon waardoor ze een niet te onderschatten rol in 
het hart van het Duitse Rijk konden spelen. U reist 
verder naar uw hotel in Lohr am Main, waar u geniet 
van het avondmaal.

DAG 2: Lohr am Main O-M-A
In Lohr am Main, gesticht door de graven van Loon, 
bezoekt u de belangrijkste bezienswaardigheden. U 
start met het indrukwekkende Loonse kasteel en het 
bijhorende museum. Daarna bezichtigt u de burcht 
die zijn typisch middeleeuwse karakter behield. Na 
het middagmaal bezoekt u de kerk van Lohr waar 
enkele graven van Rieneck begraven werden. En 
als het programma het toelaat, stopt u ook aan de 
burgruïne Schönrain.

DAG 3: Würzburg - Lohr am Main O-M-A
U vertrekt op daguitstap naar Würzburg. Aan de 
overkant van de Main torent de Festung Marienberg, 
de voormalige burcht van de vorst-bisschop die een 
belangrijke leenheer van de graven van Loon-Rieneck 
was. U bezoekt de burcht en de dom van Würzburg. 
Daarna bewondert u de Residenz van de vorst-bis-

schoppen (Unesco-werelderfgoed) met de staatsietrap 
van Balthasar Neumann en de plafondschilderingen 
van Tiepolo. U reist terug naar Lohr am Main voor 
een gezellig avondmaal in een lokaal restaurant.

DAG 4: Lohr am Main - Aschaffenburg - Brussel O
Aschaffenburg, met mediterrane tuinen langs de oe-
vers van de Main, staat vandaag op het programma. U 
bezoekt de Alexander- en Peterabdij, waar de graven 
van Loon-Rieneck voogd van waren. Met zicht op 
het kasteel van Aschaffenburg, de residentie van de 
aartsbisschoppen van Mainz, neemt u afscheid en 
rijdt u terug naar huis. De aankomst is voorzien rond 
20.30 uur in Hasselt en rond 21.45 uur in Zaventem.

Het graafschap Loon, ongeveer de huidige provincie Limburg, 
behoorde nooit tot de Nederlanden maar tot het Duitse Rijk. 
De graven van Loon voerden een gewiekste huwelijkspolitiek. 
Zo konden zij omstreeks 1100 het Beierse graafschap Rieneck 
bemachtigen, in de schaduw van de keizer. Die zwaanridders, 
zoals ze zich graag noemden, lieten er indrukwekkende 
burchten, abdijen en stedenschoon na, ingebed in prachtige 
landschappen en het grootste loofwoud van Europa. 

Met Jan Vaes naar

LOON IN BEIEREN

REISDATA
 →  vr 2 november 2018
 ←  ma 5 november 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 855 
toeslag 1-persoonskamer: € 90
Korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Jan 
Vaes

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

chauffeurs
++  Het boek De Graven van Loon 

van Jan Vaes (1 per kamer)
++  Overnachtingen met ontbijt in 

het centraal gelegen Best Wes-
tern Parkhotel Leiss***+ in Lohr 
am Main (of gelijkwaardig)

++  2 middagmalen en 3 avondmalen 
in lokale restaurants of het hotel

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

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

Prof. dr. JAN VAES is doctor in de 
oudheidkunde en kunstgeschiedenis 
en werd laureaat van de Koninklijke 
Academie voor Wetenschappen, Let-
teren en Schone Kunsten van België. 
Hij is gastprofessor geschiedenis en 
cultuurgeschiedenis aan de Leraren-
opleiding van het University College 
Leuven-Limburg.
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 Cursussen: Limburg tussen staf 
en troon - Alden Biesen -  
20 nov. - Jan Vaes ; De kanteling 
der tijden - Bilzen - 20 maanda-
gen van okt. tot apr. - Jan Vaes 
; Cultuurgeschiedenis van het 
oude Griekenland - Bocholt -  
6 donderdagen van 27 sep. tot  
6 dec. - Jan Vaes

 Boek: De Graven van Loon. 
Loons, Luiks, Limburgs van Jan 
Vaes



Met Annie Cabuy naar

IJSLAND
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 lavavelden. 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 tentoon-
stelling 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 Thingvellir 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 losscheurde 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 Reyk-
javik bezoekt u de culturele bezienswaardigheden 

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 zuide-
lijk gelegen dorpje van IJsland. Onderweg bezoekt u 
o.a. de watervallen 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, waar u aankomt 
rond 15.00 uur.

REISDATA
 →  zo 17 februari 2019
 ←  vr 22 februari 2019

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

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Annie Cabuy

++  Voorreisvergadering 
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige 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 - Keflavik en 
Keflavik - Amsterdam met Icel-
andair, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfer van de luchthaven van 
Amsterdam naar de luchthaven 
van Zaventem op de terugreis

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
17/02 	 Brussel	12.50	u.
	 Keflavik	15.15	u.
22/02 	 Keflavik	07.40	u.
	 Amsterdam	11.50	u.

ANNIE CABUY is geografe en 
was lector aan de Hogeschool West-
Vlaanderen, departement Leraren-
opleiding. Sinds de jaren 80 leidt ze 
reizen naar IJsland. Ze kan dankzij 
haar achtergrond als geografe veel 
verschillende landschappen uitste-
kend duiden.
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Met Roger Delbaere naar 

HONGARIJE
ROGER DELBAERE: ‘Hongarije heb ik leren kennen 
onder het communistisch regime, sindsdien heb ik 
dit sympathieke land enorm zien evolueren. Graag 
wil ik interessante culturele plekken met u delen 
en u dit veelzijdige cultuurgebied laten ontdekken. 
Hongarije is bij ons ten onrechte zo weinig gekend, 
er is zoveel meer dan alleen Boedapest.’

DAG 1: Brussel - Wenen - Sopron A
Vlucht naar Wenen. U bezoekt Eisenstadt en het slot 
van de familie Esterházy, waar ook Haydn verbleef. 
Daarna reist u verder naar het barokstadje Sopron 
voor een bezoek en overnachting.

DAG 2: Sopron - Sárvár O-M-A
In Fertöd bezoekt u een tweede Esterházykasteel, het 

‘Hongaarse Versailles’. Daarna gaat u naar Köszeg 
waar u de burcht en gebouwen uit de 14de tot de 17de 
eeuw bezichtigt. In Szombathely, de geboorteplaats 
van Martinus van Tours, bezoekt u het archeologisch 
openluchtmuseum. 

DAG 3: Sárvár - Boedapest O-M-A
Györ is gezegend met interessante barokke kerken. U 
bezoekt de benedictijnenabdij van Pannonhalma met 
het graf van Stefanie van België, dochter van Leopold 
II en vrouw van de Oostenrijkse aartshertog Rudolf. In 
Székesfehérvár werden de Hongaarse koningen gedoopt, 
gehuwd en gekroond. U reist verder naar Boedapest.

DAG 4: Boedapest O-M-A
U gaat op uitstap naar de Donaubocht. Daar bezoekt 
u de kroningskerk van Esztergom en de resten van het 
koninklijk paleis. Verder bewondert u het panorama 
van de Donaubocht in Visegrád en de Servische ker-
ken van Szentendre. Onderweg bezoekt u de Romeinse 

archeologische site en het museum van Aquincum.

DAG 5: Boedapest O-M-A
Vandaag bezoekt u het oude stadsdeel Buda met o.a. 
het Vissersbastion en de Mátyáskerk. Tijdens het 
bezoek aan het stadsdeel Pest ziet u o.a. de Stephans-
dom, de synagoge, het Heldenplein en het parlement. 
Tot slot bezoekt u de badinstelling van Gellért.

DAG 6: Boedapest - Eger O-M-A
In Gödöllo bezoekt u het koninklijk paleis, het zomer-
verblijf van Franz Joseph en Sissi, en onderweg naar 
Eger bewondert u de romaanse cisterciënzerkerk van 
Bélapátfalva. Aangekomen in Eger bezoekt u de mi-
norietenkerk, het bisschoppelijk paleis en de burcht.

DAG 7: Eger - Nyíregyháza O-M-A
In Sárospatak bezoekt u de burcht en het renaissance-
paleis van de familie Rákóczi. In Tokaj maakt u kennis 
met de Hongaarse wijnen, waarvan de geschiedenis 
teruggaat tot de Romeinen. 

DAG 8: Nyirbátor, Csaroda & Tákos O-M-A
U rijdt naar Nyirbátor waar u de gereformeerde go-
tische kerk bezoekt. In Csaroda bewondert u 14de-
eeuwse fresco’s en in Tákos bezichtigt u de houten 
kerk en het kantwerk.

DAG 9: Nyíregyháza - Boedapest O-M-A
Vandaag bezoekt u Debrecen, de tweede stad van 
Hongarije en een cultureel centrum voor de refor-
matie. U rijdt terug naar Boedapest en geniet van 
een afsluitende dinercruise op de Donau.

DAG 10: Boedapest - Brussel O
Terugvlucht naar Zaventem. 

REISDATA
 →  za 8 juni 2019
 ←  ma 17 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.325 
toeslag 1-persoonskamer: € 435
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Roger Delbaere

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal in kwaliteitsvolle 
viersterrenhotels 

++  8 lichte middagmalen in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Wenen met 
Austrian Airlines en Boedapest 

- Brussel met Brussels Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/06 	 Brussel	10.20	u.
	 Wenen	12.05	u.
17/06 	 Boedapest	12.10	u.
	 Brussel	14.10	u.

ROGER DELBAERE is historicus 
en eredirecteur van het secundair on-
derwijs en al 35 jaar reisleider van VVL. 
Zijn kunst- en cultuurreizen in Europa 
en naar Afrika, de beide Amerika’s 
en Azië zijn dankzij zijn ervaring en 
grondige kennis zo degelijk als klas-
siekers maar verrassen altijd weer.
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Met Bea Honoré naar

DE BALTISCHE LANDEN 
BEA HONORÉ: ‘Graag leid ik u rond in deze minder 
gekende hoek van Europa. Elke stad, elk gebouw 
ademt geschiedenis en leent zich tot boeiende 
verhalen. Laat u verrassen door de baksteengo-
tiek en barok in Vilnius, de Hanzesteden Kaunas, 
Riga, Dorpat (Tartu) en Reval (Tallinn), de weidse 
natuur en schitterende hedendaagse architectuur. 
De verplaatsingen worden muzikale intermezzo’s.’

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

DAG 2: Vilnius O-A
Vilnius is bekend om de indrukwekkende gebouwen 
en prachtige kerken. U bezoekt de Petrus- en Paulus-
kerk en wandelt door de historische binnenstad en 
bezoekt de kathedraal, de universiteit en de Poort 
van de Dageraad. 

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

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

DAG 5: Riga O-A
In Riga bewondert u o.a. het kasteel, de dom, de 
St.-Petruskerk, de Zweedse poort, ‘De Drie Broe-
ders’ en de nieuwe Letse Nationale Bibliotheek. In 
de namiddag komt het moderne en kosmopolitische 
Riga aan bod.

DAG 6: Riga - Tartu O-M-A
In Sigulda bezoekt u het kasteel van Turaida. Daarna 
wandelt u door het historisch centrum van Tartu, de 
tweede stad van Estland. 

DAG 7: Tartu - Tallinn O-A
Tartu wordt vaak beschouwd als de Estse culturele 
en intellectuele hoofdstad. U bezoekt er de gerenom-
meerde universiteit met het oude observatorium en 
de ruïne van de domkerk. In Tallinn, de hoofdstad 
van Estland, wacht u een betoverende mix van mid-
deleeuwse rust en modern stadsleven. 

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

DAG 9: Tallinn - Brussel O-M
U geniet van een laatste dag in Tallinn en bezoekt de 
Nigulistekerk met het 15de-eeuwse schilderij Danse 
Macabre van Bernt Notke. Daarna gaat u naar de 
bovenstad, met o.a. het kasteel Toompea en de don-
jon Pikk Hermann, de orthodoxe Alexander Nevski-
kathedraal en de oude kanontoren Kiek in de Kök. 
Terugvlucht.

REISDATA
 →  wo 8 mei 2019
 ←  do 16 mei 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 2.075
toeslag 1-persoonskamer: € 410
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Bea Honoré

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

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle viersterrenhotels
++  3 middagmalen en 8 avondmalen 

in lokale restaurants of de hotels
++  Vluchten Brussel - Vilnius met 

Brussels Airlines en Tallinn - 
Brussel met LOT Polish Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/05 	 Brussel	13.15	u.
	 Vilnius	16.30	u.
16/05 	 Tallinn	18.05	u.
	 Brussel	19.40	u.

BEA HONORÉ gaf les aan de Ka-
tholieke Hogeschool Vives - Campus 
Kortrijk en verdiept zich al meer dan 
20 jaar in de Baltische landen. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat ze 
gastcolleges heeft gegeven in de Letse 
hoofdstad Riga en al verschillende 
reizen heeft geleid voor Davidsfonds 
Cultuurreizen.
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Met Olga Novitskaja naar

MOSKOU &  
SINT-PETERSBURG

OLGA NOVITSKAJA: ‘Samen gaan we naar de 2 be-
langrijkste Russische steden die de geschiedenis 
van Rusland door de eeuwen heen bepalen. We 
bezoeken niet alleen musea, paleizen en kerken, 
maar proberen ook Rusland, dat zich qua mentali-
teit tussen Europa en Azië situeert, beter te leren 
kennen. We doen ook een poging om de verborgen 
lagen van de Russische cultuur en geschiedenis te 
doorgronden.’

DAG 1: Brussel - Moskou A
Vlucht naar Moskou. U wandelt er op het Rode Plein, 
het symbool bij uitstek van Rusland. Hier kunt u ook 
al de Basiliuskathedraal zien, een architectonisch 
wonder.

DAG 2: Moskou O-M-A
Na het ontbijt maakt u een uitgebreide stadsrondrit. 
U bezoekt het huis van Maksim Gorki en de Tretjakov-
galerij, het museum voor Russische kunst. Daarna 
daalt u af in de beroemde metro van Moskou met de 
mooi gedecoreerde ondergrondse haltes. 

DAG 3: Moskou O-M-A
U bezoekt het Kremlin en de 3 kathedralen. Ook de 
Wapenkamer met de unieke collectie hofkleding, 
wapenuitrustingen, koetsen en juwelen van de tsaren 
en tsarina’s staat op het programma. In het Gulag 
Museum hoort u het verhaal van Stalins repressie.

DAG 4: Moskou - Sint-Petersburg O-M-A
U rijdt langs het Novodevitsjiklooster en wandelt even 
over het beroemde kerkhof, waar tal van vermaarde 
politici, musici, schrijvers en wetenschappers begra-

ven liggen. Daarna bezoekt u de Basiliuskathedraal, 
de eerste Russische kerk. Rond 17.40 u. neemt u de 
Sapsantrein die in 4 uur naar Sint-Petersburg rijdt. 
Daar geniet u van een laat avondmaal.

DAG 5: Sint-Petersburg O-M-A
U wandelt doorheen de historische stadskern langs 
de St.-Isaakkathedraal, de Troitsakerk en de St.-
Nikolaaskerk. U bezoekt ook de Hermitage, een van 
de beroemdste musea ter wereld, waar u een selectie 
uit de rijke collectie bewondert. ’s Avonds brengt 
u een privébezoek aan de Peter- en Paulvesting en 

-kathedraal waar u de verhalen hoort van de Russische 
tsaren die hier begraven liggen.

DAG 6: Sint-Petersburg O-M-A
U bezoekt Poesjkin of het Tsarendorp (Tsarskoje Selo), 
het buitenverblijf van de tsaren, en bezichtigt het 
Catharinapaleis en de legendarische amberkamer. 
Terug in Sint-Petersburg maakt u een boottocht op 
de kanalen. ’s Avonds geniet u van een balletvoor-
stelling in een van de bekende theaters van de stad.

DAG 7: Sint-Petersburg O-M-A
Vandaag gaat u naar Peterhof, het ‘Versailles van het 
Oosten’. Die zomerresidentie van de Russische tsaren 
is een reusachtig complex met kastelen en pleinen, 
en biedt hoogstaande kunst en architectuur. Daarna 
gaat u naar het Mikhailovsky Paleis waar ook het 
Russisch Museum gevestigd is.

DAG 8: Sint-Petersburg - Brussel O
U geniet van vrije tijd om wat te flaneren op de be-
roemde Nevski Prospekt. Terugvlucht naar Brussel.

REISDATA
 →  vr 24 mei 2019
 ←  vr 31 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.135
toeslag 1-persoonskamer: € 595 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  Ticket in cat. II voor een ballet-

voorstelling (waarde: € 100)
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Olga Novitskaja

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje met straten-

plannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in ho-

tel Marriott Grand***** in Mos-
kou en Hotel Ambassador**** in 
Sint-Petersburg (of gelijkwaardig)

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

++  Vluchten Brussel - Moskou en 
Sint-Petersburg - Brussel met 
Brussels Airlines, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/05 	 Brussel	09.45	u.
	 Moskou	14.15	u.
31/05 	 Sint-Petersburg	13.45	u.
	 Brussel	15.45	u.

OLGA NOVITSKAJA is geboren 
in de voormalige USSR, in Tasjkent. In 
de jaren 80 heeft ze 10 jaar in Moskou 
gewoond. Ze is doctor in de slavistiek 
en doceert Russisch aan de KU Leuven. 
Ze publiceerde veel over interculturele 
communicatie, omgangscultuur en 
nationale communicatiestijlen.
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 Cursus: Rusland in de kijker - Aalst 
- vr. 5, 12 en 19 okt. - Olga Novitskaja

 Boeken: Revoljoetsjija! De beteke-
nis van de Russische revolutie in 
historisch perspectief van Kees Bo-
terbloem; De toekomst is geschiede-
nis. De terugkeer van het totalitaire 
Rusland van Masha Gessen
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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 wodka. 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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++ Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Wim Coudenys

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engels-

talige 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 
(of gelijkwaardig)

++  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 boe-
tiekhotel Veliy incl. alcoholische 
dranken (zoals wijn, wodka, 
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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
29/12	 Brussel	10.15	u.
	 Moskou	15.45	u.
02/01	 Moskou	16.30	u.
 	 Brussel	18.15	u.

Prof. dr. WIM COUDENYS is doc-
tor 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 Russische geschiedschrijving. 
Hij is een gewaardeerd reisleider en 
docent bij Davidsfonds Academie.
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 Cursussen: Russische helden - Oostmalle - ma. 5, 12, 19 
en 26 nov. - prof. Wim Coudenys ; Rusland in de kijker - 
Aalst - vr. 5, 12 en 19 okt. - Olga Novitskaja

 Boeken: Revoljoetsjija! De betekenis van de Russische 
revolutie in historisch perspectief van Kees Boterbloem; De 
toekomst is geschiedenis. De terugkeer van het totalitaire 
Rusland van Masha Gessen



Met Emmanuel Waegemans naar 

SINT-PETERSBURG &  
DE ZILVEREN RING

EMMANUEL WAEGEMANS: ‘We ondernemen 
een reis naar Rusland in een poging iets te 
begrijpen van dit onmetelijke land. De ge-
schiedenis, cultuur, het alledaagse leven. De 
literatuur komt rijkelijk aan bod. Mijn anekdo-
tes dragen bij tot een persoonlijke benadering 
van het grote land. En tot een positieve kijk.’

DAG 1: Brussel - Sint-Petersburg - Novgorod 
M-A
Rechtstreekse vlucht naar Sint-Petersburg en 
transfer naar Novgorod.

DAG 2: Novgorod O-M-A
Novgorod is een van de oudste steden van 
Rusland. U bezoekt o.a. het Kremlin en de 
Sofiakathedraal met de prachtige iconen, het 
klooster van St. Joris, het imposante monument 
voor 1.000 jaar Rusland en Vitoslavitsy, een 
openluchtmuseum met traditionele Russische 
houtarchitectuur.

DAG 3: Novgorod - Staraja Roessa - Pskov 
O-M-A
U rijdt naar Staraja Roessa, waar Dostojevski 
een tijd verbleef en aan De gebroeders Kara-
mazov werkte. U bezoekt er enkele kerken uit 

diverse periodes zoals de Opstandingskerk en 
de Martelaarskerk van St.-Mina. Onderweg naar 
Pskov stopt u nog in Pokrov met het 16de-eeuws 
klooster en middeleeuwse vesting. 

DAG 4: Pskov - Petsjory - Pskov O-M-A
Pskov ligt aan de grens met Estland en is een 
historisch stadje dat voor het eerst in 903 in een 
officieel document werd genoemd. U bezoekt 
het Kremlin en de stadswallen. Daarna gaat u 
naar Petsjory voor een bezoek aan een van de 
oudste kloosters van Rusland.

DAG 5: Poesjkinskië Gory - Pskov O-M-A
U maakt een uitstap naar de Poesjkin Heu-
vels. Daar bezoekt u het Michajlovskoje en 
Trigorskoje Erfgoed- en Staatsmuseum van 
en over de familie Poesjkin. U bezoekt ook het 
Svjatogorski-klooster, de laatste rustplaats van 
Ruslands grootste dichter. 

DAG 6: Pskov - Gatsjina - Sint-Petersburg 
O-M-A
U rijdt naar Sint-Petersburg en houdt onderweg 
halt in Gatsjina voor het middagmaal. In het 
park geniet u van een mooi uitzicht op het 
paleis van tsaar Paul I.

DAG 7: Sint-Petersburg O-M-A
U bezoekt de historische stadskern en wandelt 

langs de St.-Isaakkathedraal en de Drievul-
digheidskerk naar de St.-Nikolaaskerk. In de 
beroemde Hermitage bewondert u een selectie 
uit de rijke collectie. U bezoekt de Peter- en 
Paulvesting en -kathedraal, waar uw reisleider 
meer vertelt over de Russische tsaren die er 
begraven liggen.

DAG 8: Lomonosov - Sint-Petersburg O-M-A
Met de draagvleugelboot gaat u naar Peterhof, 
het ‘Russische Versailles’, gebouwd door Peter 
de Grote. De voormalige zomerresidentie van 
de Russische tsaren is vooral beroemd door de 
fonteinen. Ten slotte bezoekt u Lomonosov, tot 
1948 bekend als Oranienbaum. U bezoekt er het 
Mensjikovpaleis, dat ontsnapte aan de vernie-
lingen door de nazi’s, en het Chinese paleis.

DAG 9: Sint-Petersburg O-M-A
U gaat naar Poesjkin (of het Tsarendorp), het 
buitenverblijf van de tsaren met het Catharina-
paleis en de legendarische amberkamer. Daarna 
bezoekt u de tuinen en het paleis van Pavlovsk.

DAG 10: Sint-Petersburg - Brussel O
Na het ontbijt maakt u een boottocht op de 
kanalen van Sint-Petersburg. Daarna gaat u 
naar de luchthaven voor de terugvlucht naar 
Brussel.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  wo 8 mei 2019
 ←  vr 17 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.995
toeslag 1-persoonskamer: € 565 
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Emmanuel 
Waegemans

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++  Overnachtingen met ontbijt in de kwali-

teitsvolle hotels Park Inn Velikiy**** in 
Novgorod, Dvor Podznojeva**** in Ps-
kov en Marriott Courtyard Pushkin**** 
in Sint-Petersburg (of gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het middagmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 10 in 
de hotels of lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Sint-Petersburg h/t 
met Brussels Airlines, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/05 	 Brussel	09.05	u.
	 Sint-Petersburg	12.55	u.
17/05 	 Sint-Petersburg	13.45	u.
	 Brussel	15.45	u.

EMMANUEL WAEGEMANS is slavist en 
emeritus hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij 
Russische literatuur doceerde. Hij heeft vooral 
belangstelling voor de Russische cultuur van 
de 18de tot de 20ste eeuw en voor alles wat te 
maken heeft met Rusland en de Nederlanden, 
utopische literatuur en emigratie. Hij heeft een 
zwak voor het tijdperk van de verlichting met 
de sterke figuren Peter en Catharina de Grote.

85RONDREIZEN

 Cursussen: Poesjkin, Dostojevski en 
Co - Kapellen - di. 6, 13, 20 en 27 nov. - 
prof. Emmanuel Waegemans ; Rusland 
in de kijker - Aalst - vr. 5, 12 en 19 okt. 
- Olga Novitskaja

 Boeken: Revoljoetsjija! De betekenis 
van de Russische revolutie in historisch 
perspectief van Kees Boterbloem; De 
toekomst is geschiedenis. De terugkeer 
van het totalitaire Rusland van Masha 
Gessen



Alona Lyubayeva naar

KIEV & LVIV
ALONA LYUBAYEVA: ‘Ik neem u graag mee op sleep-
touw door Kiev en Lviv. Samen ontdekken we de 
culturele hoogtepunten. Van het Tsjernobylmuseum 
over de St.-Sofiakathedraal met eeuwenoude moza-
ieken tot het National Art Museum in Kiev. En van de 
Lychakivske begraafplaats over het Potockipaleis 
tot het Shevchenkivsky Hai-openluchtmuseum in 
Lviv. Met een daguitstap naar Chernigov en het 
indrukwekkende Uspenskyklooster.’

DAG 1: Brussel - Wenen - Kiev M-A
Vlucht via Wenen naar Kiev. Na een licht middagmaal 
vertrekt u op oriëntatietoer door het centrum van de 
stad. ’s Avonds geniet u van een Oekraïens avondmaal 
met een wodkaproeverij.

DAG 2: Kiev O-M-A
U bezoekt het National Art museum. Daarna gaat u 
naar de St.-Sofiakathedraal, de oudste van Kiev met 
eeuwenoude mozaïeken (Unesco-werelderfgoed) en 
de barokke St.-Andreaskerk die op een heuvel in een 
van de oudere en artistieke wijken ligt. U bezoekt ook 
het Tsjernobylmuseum, een monument ter herin-
nering aan de kernramp van april 1986.

DAG 3: Chernigov - Kiev O-M-A
U verkent een extra stukje Oekraïne met een daguit-
stap naar Chernigov. U bezoekt er o.a. de Boris- en 
Glebskykathedraal en het Uspenskyklooster. Een an-
der gedeelte van dat monumentencomplex is gewijd 
aan de Sovjetsoldaten, partizanen en de verzetslieden 
die hun leven gaven tijdens de Grote Patriottische 
Oorlog (1941-1945).

DAG 4: Kiev - Lviv O-M-A
U verkent verder de stad die ook wel eens het ‘Rus-
sisch Jeruzalem’ genoemd wordt. U bezoekt het kleine 
Vidoebetskiklooster, dat standhield in tijden van 
Russische revolutie, oorlogen en communisme. Het 
Holenklooster, Petsjerska Lavra, is een belangrijk 
spiritueel, sociaal, cultureel en educatief centrum. 
Onder de gebouwen loopt een gangenstelsel, waarin 
vroeger monniken leefden en nu honderden mon-
nikenmummies bij kaarslicht te zien zijn. U zet de 
stadsrondrit verder met o.m. een bezoek aan het WO 
II-museum geflankeerd door het imposante Moeder-
landstandbeeld. Transfer naar het station voor de 
exprestrein die u in 5 uur naar Lviv brengt. U geniet 
van het avondmaal aan boord.

DAG 5: Lviv O-M-A
Tijdens de stadsrondrit en een wandeltocht ontdekt u 
tientallen monumenten, historische gevels, binnen-
pleinen, standbeelden en fonteinen. U bezoekt o.a. 
het Vysokiy Zamokfort, de Lychakivske begraafplaats, 
de Armeense Kathedraal en de Boimkapel.

DAG 6: Lviv - Wenen - Brussel O
Vandaag bezoekt u nog het Shevchenkivsky Hai-
openluchtmuseum. Transfer naar de luchthaven en 
terugvlucht via Wenen.

REISDATA
 →  di 18 juni 2019
 ←  zo 23 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.370
toeslag 1-persoonskamer: € 170 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Alona Lyubayeva

++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in 

Oekraïne
++  Overnachtingen met ontbijt in 

kwaliteitsvolle drie- en vierster-
renhotels in Kiev en Lviv 

++  5 middagmalen in lokale 
restaurants, 4 avondmalen in 
lokale restaurants of de hotels 
en 1 avondmaal aan boord van 
de trein

++  Vluchten Brussel - Kiev en Lviv - 
Brussel telkens via Wenen met 
Austrian Airlines, de luchtha-
ventaksen en CO2-compensatie

++  Exprestrein Kiev - Lviv in 2de 
klasse

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
18/06 	 Brussel	06.50	u.
	 Wenen	08.35	u.	
18/06 	 Wenen	09.50	u.
	 Kiev	12.45	u.	
23/06 	 Lviv	16.00	u.
	 Wenen	16.35	u.	
23/06 	 Wenen	18.10	u.
	 Brussel	19.50	u.

ALONA LYUBAYEVA werd 
geboren in Oekraïne, studeerde Eu-
ropese studies aan de KU Leuven en 
volgde een doctoraatsopleiding soci-
ale wetenschappen. Ze heeft gewerkt 
voor de provincie Vlaams-Brabant als 
bestuurssecretaris Maatschappelijke 
oriëntatie en bij de Vlaamse overheid 
als Vlaams diversiteitsambtenaar. 
Dankzij haar studies in Oekraïne en in 
België is ze uitermate vertrouwd met 
de hele Oost-Europese regio en met 
Rusland en Oekraïne in het bijzonder.
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Met Johan de Boose naar

ISTRIË
JOHAN DE BOOSE: ‘Istrië is een van de meest fee-
erieke plekken van Zuidoost-Europa. Onderweg 
bezoeken we de Kroatische hoofdstad Zagreb, dalen 
af in de geschiedenis en genieten van het prachtige 
karstlandschap. En dan is er natuurlijk de heerlijke 
Adriatische Zee, met meer dan 1.000 betoverende 
eilanden, waarvan wij er een paar gaan bekijken.’

DAG 1: Brussel - Zagreb M-A
Vlucht naar Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. U 
bezoekt het atelier van beeldhouwer Mestrovic en 
het Museum van de Naïeve Kunst.

DAG 2: Zagreb - Rijeka - Opatija O-M-A
U wandelt in de historische bovenstad langs de kerk 
van Zagreb, het parlement, het Banpaleis en het 
Constitutionele Hof. Onderweg naar Opatija stopt u 
in Rijeka, de voornaamste havenstad van het land, 
en brengt u een bezoek aan het kasteel van Trsat.

DAG 3: Moscenicka Draga - Opatija O-M-A
U bezoekt het oude gedeelte van de stad Opatija, een 
Habsburgs kuuroord met middeleeuwse roots en een 
12 km lange promenade. Daarna maakt u een boot-
tocht naar Moscenicka Draga. Ten slotte krijgt u een 
rondleiding in het middeleeuwse stadje Moscenice 
en ontmoet u de burgemeester. 

DAG 4: Krk - Losinj O-M-A
In de Kvarnerbaai liggen de 3 prachtige eilanden Krk, 
Cres en Losinj. Krk is een historische vestingstad met 
romaanse en gotische kerken en zelfs glagolitisch 
erfgoed dat teruggaat tot de 9de eeuw. U bezoekt een 
wijnmakerij waar u ook een glaasje proeft. 

DAG 5: Cres - Plomin - Pula O-M-A
U bezoekt het museum met het beeld van de Griekse 
atleet Apoxyomenos. Daarna gaat u naar het eiland 
Cres en de gelijknamige stad. Als de tijd het toelaat, 
houdt u halt in Plomin en bezoekt u enkele historische 
gebouwen zoals de kerk van St. Joris de Oude en de 
kerk van de Heilige Maagd. 

DAG 6: Pula - Beram - Rovinj - Pula O-M-A
In Pula, de grootste stad van Istrië, bezoekt u een van 
de grootste nog bewaarde Romeinse amfitheaters en 
de oude stad. In Beram bekijkt u 15de-eeuwse fresco’s 
met de dodendans in de Mariakerk. U bewondert 
ook Rovinj, de blauwe parel van de Adria. Ten slotte 
bezoekt u de St.-Eufemiakerk. 

DAG 7: Brijuni Nationaal Park - Pula O-M-A
De Brijuni-eilanden bestaan uit 14 eilanden. U ontdekt 
Veli Brijun, het grootste eiland. Met een toeristen-
treintje rijdt u langs de ruïnes van een Romeinse 
villa en langs een safaripark met exotische dieren 
uit Tito’s tijd. Daarna bezoekt u het archeologisch 
museum in de 16de-eeuwse citadel en de kerk van 
St. Germania. U bewondert er een tentoonstelling 
van muurschilderingen met glagolitische teksten.

DAG 8: Groznjan - Motovun - Opatija O-M-A
U wandelt door Groznjan, een kunstenaarsdorp 
geliefd voor zijn truffels en grappa. Tijdens het mid-
dagmaal proeft u van deze lekkernijen. U reist verder 
door naar Motovun, een adembenemende middel-
eeuwse vestingstad op een heuvel en met uitzicht op 
de vallei van de Mirna. 

DAG 9: Opatija- Zagreb - Brussel O
Transfer naar Zagreb voor uw terugvlucht.

REISDATA
 →  ma 3 juni 2019 
 ←  di 11 juni 2019 

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.075 
toeslag 1-persoonskamer: € 295 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Johan de Boose

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelsta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal in kwaliteitsvolle 
viersterrenhotels

++  8 middagmalen in lokale res-
taurants, waarvan 1 proeverij 
met truffels en 1 wijnproeverij 
(allebei met hapjes)

++  Vluchten Brussel - Zagreb 
h/t met Croatia Airlines, de 
luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
03/06 	 Brussel	09.45	u.
	 Zagreb	11.25	u.
11/06 	 Zagreb	17.50	u.
	 Brussel	19.45	u.

JOHAN DE BOOSE is doctor in 
de Slavische Filologie, schrijver en per-
former. Hij publiceerde opgemerkte 
boeken over Centraal- en Oost-Eu-
ropa en bezocht verschillende keren 
landen uit de regio en ook Armenië. 
Hij leidde al meerdere Davidsfonds 
Cultuurreizen.
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Met Wim Vanhoorne naar

BULGARIJE
WIM VANHOORNE: ‘Ondanks 50 jaar communisme 
blijft het orthodoxe christendom stevig verankerd 
in de Bulgaarse volksziel. Van 500 jaar ‘Turks juk’ 
maak ik soms ‘Osmaanse ontwikkeling’. Het goud 
van de Thraciërs, het mysterieuze Rodopegebergte, 
de eeuwig zingende bossen en de oude hoofdstad 
Veliko Tarnovo maken van Bulgarije Europa’s ver-
borgen parel. In 2019 is Plovdiv niet voor niets 
Europa’s Culturele Hoofdstad.’

DAG 1: Brussel - Sofia - Veliko Tarnovo M-A
Vlucht naar Sofia. Onderweg naar de voormalige 
hoofdstad Veliko Tarnovo stopt u bij het museum 
van Todor Zhivkov voor een bezoek.

DAG 2: Arbanasi - Veliko Tarnovo O-M-A
U verkent Veliko Tarnovo en wandelt de Tsarevetsheu-
vel op met oude paleizen en de Patriarchale Kathe-
draal. In Arbanasi bezoekt u de Geboortekerk en het 
huis van Konstantsaliev. 

DAG 3: Etara - Kazanlak O-M-A
U bezoekt het openluchtmuseum van Etara. Daarna 
gaat u via de Sjipkapas naar de Rozenvallei en Kazan-
lak, de stad van kunstenaars, rozen en Thracische 
koningen. In de vallei bezoekt u het Iskra Historisch 
Museum.

DAG 4: Hisarya - Starosel - Plovdiv O-M-A
In Hisarya maakt u een wandeling door de Romeinse 
vesting. U bezoekt de Thracische tempel in Starosel en 
geniet daarna van een middagmaal met wijnproeverij. 
In de namiddag wandelt u door Plovdiv en bezoekt 
u het archeologisch museum.

DAG 5: Plovdiv O-M-A
U bezoekt de oude historische stad met de kerk van 
Constantijn en Helena, het Romeinse theater, de 
hippodroom, het etnografisch museum en Trakart. 
Daarna gaat u naar Bachkovo voor een bezoek aan 
het indrukwekkende klooster.

DAG 6: Perperikon - Plovdiv O-M-A
Perperikon is een oude Thracische heilige stad en het 
grootste megalithische bouwwerk in de Balkan. U 
stopt bij het natuurfenomeen, de stenen paddestoelen 
en het Mariabeeld in Haskovo.

DAG 7: Batak - Velingrad - Dobarsko - Bansko O-M-A
In Batak bent u een stille getuige van de gruwel die 
gepaard ging met het einde van het Osmaanse Rijk. 
Met de smalspoortrein reist u naar de omgeving 
van Dobarsko. Daarna wandelt u door het skistadje 
Bansko met o.a. het huis van Neofit Rilski en de 
Drievuldigheidskerk. 

DAG 8: Bansko - Sofia O-M-A
U bezoekt het museum van het Rilaklooster, het 
bekendste kloostercomplex van Bulgarije, en be-
wondert de fresco’s en de iconen binnen en buiten 
de kloosterkerk. In Sofia bezoekt u het Boyanakerkje.

DAG 9: Sofia O-M-A
U maakt een wandeling en bezichtigt o.a. de Alexander 
Nevskikathedraal, de Hagia Sofia, de Rotunda, de Banya 
Bashimoskee en het ondergrondse Romeinse Serdica. 
Tot slot bezoekt u het Nationaal Historisch Museum. 

DAG 10: Sofia - Brussel O-M
Vandaag bezoekt u het archeologisch museum. 
Daarna terugvlucht naar Brussel. 

REISDATA
 →  ma 3 juni 2019
 ←  wo 12 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.890
toeslag 1-persoonskamer: € 290 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Wim Vanhoorne

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engels-

talige gids 
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in kwaliteits-

volle viersterrenhotels (in 
Bansko een vijfsterrenhotel) 

++  Alle maaltijden in lokale res-
taurants of de hotels vanaf het 
middagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 10 

++  Vluchten Brussel - Sofia h/t met 
Bulgaria Air, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
03/06 	 Brussel	08.55	u.
	 Sofia	12.25	u.
12/06 	 Sofia	17.55	u.
	 Brussel	19.35	u.

WIM VANHOORNE was docent 
aan de Voorbereidende Divisie van de 
Koninklijke Militaire School (VDKMS). 
Meer als historicus dan als germanist 
leidt hij al sinds 2005 elk jaar een 
of meer Davidsfonds Cultuurreizen, 
uitsluitend naar landen en regio’s 
die ooit deel uitmaakten van het Os-
maanse Rijk. Zijn brede interesse reikt 
van de Grieken en Romeinen, over 
de verspreiding van het christendom 
en de islam tot het soms moeilijk sa-
menleven van al die volkeren op hun 
multiculturele Balkan-lappendeken.
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Met Gil Michaux naar

LAZIO
GIL MICHAUX: ‘Lazio, bakermat van ons Avondland 

… De Etrusken deden er het eerst het licht branden: 
de tumuli van Cerveteri, de grafkamers van Tarqui-
nia. De Romeinen bouwden de haven van Ostia uit 
tot een goed georganiseerd economisch centrum. 
Keizer Hadrianus beleefde zijn reizen opnieuw in 
zijn immense villa in Tivoli. Het christendom ontlook 
er in de kloosters der benedictijnen en Subiaco en 
Montecassino zijn er de getuigen van.’

DAG 1: Brussel - Rome - Fiuggi A
Ochtendvlucht naar Rome. U bezoekt de Barberini-
tuinen van Castel Gandolfo, de pauselijke zomer-
residentie in de Albaanse heuvels. Daar zijn nog 
altijd de resten te zien van een villa van de Romeinse 
keizer Domitianus.

DAG 2: Fossanova - Ninfa - Fiuggi O-M-A
U bezoekt Fossanova. De cisterciënzerabdij is een 
van de mooiste voorbeelden van de Bourgondische 
vroeggotische stijl. Het nagenoeg complete com-
plex - de kerk, de kloostergang, de werkplaatsen 
en het hospitium zijn allemaal bewaard - geeft een 
unieke kijk op het middeleeuwse kloosterleven. U 
wandelt door de tuinen van Ninfa, een ruïnestad uit 
de middeleeuwen, met meer dan 1.300 verschillende 
planten, bomen en struiken.

DAG 3: Tivoli - Fiuggi O-A
U vertoeft een volledige dag in Tivoli en bezoekt de 
villa van de Romeinse keizer Hadrianus. In de namid-
dag bewondert u de Villa d’Este, een van de beste 
voorbeelden van de geraffineerde renaissancecultuur 
met prachtige fonteinrijke tuinen.

DAG 4: Montecassino - Anagni - Fiuggi O-M-A
Op een rots ligt de Territoriale Abdij Monte Cassino, 
een benedictijnenabdij gesticht door Benedictus van 
Nursia. U reist door naar Anagni. De kathedraal is 
een van de mooiste van Lazio: de crypte werd tussen 
1230 en 1250 beschilderd met onovertroffen fresco’s.

DAG 5: Subiaco - Ostia Antica - Viterbo O-M-A
Ook Subiaco heeft mooie fresco’s. Het complex be-
staat uit 2 kloostergebouwen: St. Scolastica en St. 
Benedetto. U bezoekt de havenplaats van Rome in de 
oudheid, Ostia Antica. De stad is grotendeels bewaard 
en opgegraven. Ostia beleefde haar hoogtepunt in 
de 2de eeuw n. Chr., toen er veel nieuwe gebouwen 
werden neergezet. 

DAG 6: Tuscania- Caprarola - Viterbo O-A
U maakt kennis met Tuscania, waar de prachtig be-
waarde romaanse kerken uw aandacht trekken. U 
bezoekt ook het archeologisch museum. Daarna rijdt 
u door naar Caprarola voor het Palazzo Farnese: een 
monumentale Italiaanse villa uit de late renaissance.

DAG 7: Cerveteri - Tarquinia - Viterbo O-A
De dag staat in het teken van de Etrusken. Sommige 
graven in Cerveteri zijn uit rotsen gekerfd en bekroond 
met grafheuvels, de tumuli. De necropolis is ingedeeld 
zoals een stad met straatjes, pleintjes en buurten. 
Tarquinia is door de vele fresco’s van uitzonderlijk 
belang voor de kennis van het dagelijkse leven in de 
Etruskische maatschappij.

DAG 8: Viterbo - Rome - Brussel O
Na het ontbijt maakt u een wandeling door Viterbo, 
de residentie van talloze pausen. Terugvlucht in de 
vroege avond.

REISDATA
 →  ma 6 mei 2019
 ←  ma 13 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.995
toeslag 1-persoonskamer: € 190
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 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 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichtingen door 
Gil Michaux 

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans-, Engels- of 

anderstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en avondmaal in Hotel San 
Giorgio**** in Fiuggi en Hotel 
alla Corte delle Terme**** in 
Viterbo (of gelijkwaardig)

++  3 lichte middagmalen in lokale 
restaurants

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/05 	 Brussel	07.30	u.
	 Rome	09.30	u.
13/05 	 Rome	17.50	u.
	 Brussel	19.55	u.

GIL MICHAUX studeerde klas-
sieke filologie, hebraïstiek en assyrio-
logie aan de UGent en de Universiteit 
van Jeruzalem. Nu doceert hij filoso-
fie, Grieks en Latijn en geeft talrijke 
lezingen. Hij is al meer dan 30 jaar 
reisleider naar o.m. Italië, Griekenland 
en Turkije, maar ook Cuba.
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Met Herman Cole naar

BARI & MATERA
HERMAN COLE: ‘In de Apulische hoofdstad Bari 
belanden we midden in de jaarlijkse uitbundige 
viering van de Heilige Nicolaas (ja, in mei!). En in het 
naburige Matera ontdekken we samen met duizen-
den bezoekers uit alle windstreken waarom de titel 
‘Culturele Hoofdstad van Europa’ voor 2019 geheel 
terecht naar deze stad in de regio Basilicata ging. 
Beslist geen 6-daagse voor wie de massa schuwt.’

DAG 1: Brussel - Bari - Castel del Monte - Bitonto 
- Bari M-A
Vroege ochtendvlucht naar Bari via Frankfurt. U rijdt 
onmiddellijk door naar Castel del Monte, de burcht 
van Federico II. Daarna geniet u van het middagmaal 
in een lokaal agriturismo. Na de middag bezoekt u 
Bitonto met de Apulisch-romaanse kathedraal en 
interessante opgravingen. U rijdt door naar het hotel 
in Bari. ’s Avonds kunt u de historische avondstoet 
rond San Nicola bijwonen. 

DAG 2: Bari O-A
’s Ochtends sluit u aan bij de processie die het beeld 
van de heilige Nicolaas naar de haven brengt. Na de 
openluchteucharistie vaart een vissersboot het beeld 
de havenkom in, waar hij de hele dag voor anker ligt. 
U gaat verder op verkenning door het historisch cen-
trum, langs o.m. de Nicolaasbasiliek, de kathedraal 
en het kasteel. ’s Avonds komt Nicolaas terug aan 
wal en begint het afsluitende vuurwerk. 

DAG 3: Murgia Materana - Matera O-M-A  
Onderweg naar Matera stopt u in het sculpturenpark 
La Palombo, ingebed in een voormalige steengroeve. 
Daarna wordt u verwacht in het bezoekerscentrum 
van het regionaal natuurpark van de Murgia Ma-
terana. U geniet er van streekproducten en werpt 

er een eerste blik op de Culturele Hoofdstad aan 
de overkant van de ravijn. ’s Avonds krijgt u meer 
informatie over het feestjaar 2019 en geniet daarna 
van een ondergronds concertje. 

DAG 4: Matera O
U maakt kennis met de stad van de Sassi, de eeuwen-
oude woningen die uit de rotsen gehouwen werden. 
Matera telt verschillende musea en (grot)kerken zoals 
die van de Heilige Nicolaas van de Grieken. U bezoekt 
de gelegenheidstentoonstelling De renaissance anders 
bekeken. Daarna geniet u van een glaasje Amaro 
Lucano, het lokale digestief. 

DAG 5: Montescaglioso - Matera O-M-A
Vandaag bezoekt u Montescaglioso en de 11de-eeuwse 
benedictijnenabdij. In de namiddag bewondert u 
even ten zuiden van Matera de unieke fresco’s van 
de Crypte van de Erfzonde. Na wat vrije tijd in de 
stad geniet u van een panoramisch uitzicht en een 
afscheidsaperitief met streekspecialiteiten.

DAG 6: Altamura - Venosa - Bari - Brussel O-M
In de voormiddag brengt u een kort bezoek aan 
Altamura en rijdt daarna door naar Venosa, de ge-
boortestad van de Romeinse dichter Horatius. Bij 
de maaltijd proeft u de lokale Aglianico del Vulture, 
de ‘Barolo van het zuiden’. Daarna vertrekt u naar 
de luchthaven van Bari. Terugvlucht via München 
in de vroege avond.

REISDATA
 →  di 7 mei 2019 
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.270
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Herman Cole

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Het boek De zaak van Sinter-

klaas van Herman Cole (1 per 
kamer)

++  Overnachtingen met ontbijt in 
het hotel Oriente**** in Bari 
en Il Palazzotto in Matera (of 
gelijkwaardig)

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

++  Vluchten Brussel - Bari h/t 
met Lufthansa via Frankfurt of 
München, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/05 	 Brussel	07.05	u.
	 Frankfurt	08.05	u.
07/05 	 Frankfurt	09.00	u.
	 Bari	11.00	u.
12/05 	 Bari	18.30	u.
	 München	20.10	u.
12/05 	 München	21.35	u.
	 Brussel	22.55	u.

HERMAN COLE maakte in 1963 
met een klasmaatje zijn eerste reis, 
met de fiets. Sindsdien bleef hij trouw 
aan het motto van Hans Christian 
Andersen ‘Reizen is leven’. Met een 
tolkendiploma Italiaans was hij 33 jaar 
actief in het volwassenenonderwijs 
in Sint-Niklaas. ‘Polyedrisch’ is zijn 
favoriete adjectief: hij is tekst- en 
scenarioschrijver, auteur van twee 
reisgidsen over Italië, beeldenbab-
belaar, ideeënleverancier … ©
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Met Carlos Steel naar

SICILIË
CARLOS STEEL: ‘Een vruchtbaar eiland rondom de 
majestueuze Etna, strategisch gelegen in de Mid-
dellandse Zee: Sicilië draagt de culturele sporen van 
overheersing door Grieken, Romeinen, Byzantijnen, 
Arabieren, Normandiërs en Spanjaarden. Het land-
schap en de historische sites geven aanleiding tot 
filosofische discussies met Plato als reisgezel.’ 

DAG 1: Brussel - Catania - Syracuse A
Ochtendvlucht naar Catania en transfer naar Syracuse. 
In de namiddag bezoekt u de archeologische site van 
Syracuse met het Griekse theater. In de hoteltuin 
krijgt u een cultuurhistorische inleiding op Sicilië, 
Syracuse en Plato.

DAG 2: Syracuse O-A 
U start de dag in het archeologisch museum van 
Syracuse. Na de middagpauze bezichtigt u Ortygia, 
de oude stadskern met de tempelkathedraal. U vaart 
ook rond het schiereiland als het weer het toelaat. 

DAG 3: Modica- Ragusa - Noto - Syracuse O-M-A
U bezichtigt Siciliaanse barok in de 3 steden die 
herbouwd werden na de zware aardbeving van 1693. 
In de voormiddag gaat u via Modica naar Ragusa. U 
geniet van het middagmaal in een wijngoed in de 
streek van Avola. U bezoekt Noto in de late namid-
dag, wanneer de barokke façades schitteren in een 
gouden licht. 

DAG 4: Etna - Taormina - Syracuse O-A
In de voormiddag gaat u als het weer het toelaat naar 
de Etna en daarna daalt u af naar Naxos aan de zee. 
In de namiddag bezoekt u Taormina en het antieke 
theater met uitzicht op de Etna en de kustlijn. 

DAG 5: Palazzolo Acreide - Piazza Armerina - 
Agrigento O-A
Na het ontbijt reist u door naar het antieke Akrai in 
Palazzolo Acreide. De reis gaat verder over de Monte 
Iblei naar Piazza Armerina voor een bezoek aan de 
Villa Romana del Casale, een Romeinse villa met 
prachtige vloermozaïeken.

DAG 6: Agrigento - Selinunte - Mondello O-M-A
In de ochtend brengt u een bezoek aan de Valle dei 
Templi, het mooiste tempelcomplex buiten Grieken-
land. Na het middagmaal in een agriturismo bezoekt 
u de ruïnes van Selinunte. U reist door naar Mondello, 
ooit de mondaine badplaats van Palermo, waar u tot 
rust komt aan de zee.

DAG 7: Segesta - Monreale - Mondello O-A
In de voormiddag gaat u naar Segesta met de tempel 
die uitsteekt in een landschap vol bloemen. In de 
namiddag bezoekt u de Byzantijns-Normandische 
kathedraal in Monreale, met unieke mozaïeken. 

DAG 8: Palermo - Mondello O-M-A
U brengt een volledige dag door in Palermo. U wandelt 
door het historisch centrum en bezoekt de Cappella 
Palatina in het Palazzo dei Normanni. Daarna gaat 
u naar de kathedraal, de lokale markt en naar de 
Gesù met overweldigende marmerbarok. De meer 
ingetogen Martoranakerk is een ander meesterwerk 
uit de Normandische periode. Als u dat wilt, is er nog 
een intiem oratorium met virtuoos stucco.

DAG 9: Mondello - Brussel O
In de ochtend heeft u nog even de tijd om te flaneren 
langs het strand en de charmante art-nouveauvilla’s 
van Mondello. Terugvlucht in de vroege namiddag.

REISDATA
 →  di 7 mei 2019
 ←  wo 15 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.595
toeslag 1-persoonskamer: € 245 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Carlos Steel

++  Gebruik van de audiofoon 
++  Lokale Nederlands- of Fransta-

lige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt in 

de hotels Principe di Fitalia**** 
in Syracuse, Colleverde**** 
in Agrigento en Splendid la 
Torre**** in Mondello (of 
gelijkwaardig)

++  3 middagmalen en 8 avond-
malen in de hotels of in lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Catania en 
Palermo - Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/05 	 Brussel	09.05	u.
	 Catania	11.40	u.
15/05 	 Palermo	12.40	u.
	 Brussel	15.10	u.

CARLOS STEEL doceerde meer 
dan 30 jaar antieke en middeleeuwse 
filosofie aan het Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte van de KU Leuven. Naast 
filosoof met een voorliefde voor Plato 
is hij ook italofiel en bijzonder ver-
trouwd met de cultuurgeschiedenis 
van Sicilië.
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Met Chris De Paepe naar

BASKENLAND & NAVARRA
CHRIS DE PAEPE: ‘We maken kennis met klassiekers 
als Pamplona, Vitoria en San Sebastián, maar ma-
ken ook tijd voor onbekende parels in Loyola, San 
Miguel de Aralar en Leyre. In Rioja Alavesa genieten 
we van een wijndegustatie en uiteraard brengen 
we in Bilbao een bezoek aan het legendarische 
Guggenheimmuseum.’

DAG 1: Brussel - Bilbao - Guernica - San Sebas-
tián A
Middagvlucht naar Bilbao. Op weg naar San Sebastián 
bezoekt u kort Guernica. De dramatische bombarde-
menten in 1937 werden vereeuwigd door Picasso en 
maakten van de stad het symbool van de Baskische 
vrijheden. Via Loyola, de geboorteplaats van Sint-
Ignatius en het centrum van de jezuïetenorde, gaat 
u naar San Sebastián.

DAG 2: San Sebastián - San Miguel de Aralar - 
Pamplona - Olite O-M-A
U ontdekt San Sebastián met o.a. het paleis Miramar, 
de Plaza de la Constitución en het modernere stads-
gedeelte. Daarna reist u via Tolosa naar San Miguel 
de Aralar, waar u de romaanse cryptekerk bezoekt. 
In Pamplona, de hoofdstad van Navarra, bezoekt u 
het oude en het nieuwe stadscentrum met o.a. de 
bekende universiteitengordel.

DAG 3: Leyre - Sangüesa - Olite O-A
Na een bezoek aan het schilderachtige dorp Ujué rijdt 
u naar San Salvador de Leyre. Dat staat bekend om 
een romaanse crypte en een nog altijd actieve bene-
dictijnenabdij. In Sangüesa is er de Santa Maria la 
Real met een prachtig portaal, en in Eunate bezoekt 
u de bijzondere begrafeniskapel. Via Puente la Reina 
keert u terug naar Olite.

DAG 4: Estella - Laguardia O-A
U bezoekt Estella, de oude hoofdstad van het konink-
rijk Navarra, en gaat daarna naar Laguardia in Rioja 
Alavesa. Ook hier wordt uitstekende wijn verbouwd. U 
geniet er van een stadsbezoek en een wijndegustatie. 

DAG 5: Vitoria - Bilbao O-A
U gaat naar Vitoria, de administratieve hoofdstad 
van Baskenland. Het middeleeuwse centrum van de 
stad staat sterk in contrast met enkele modernistische 
elementen. Architect Peña Ganchegui creëerde er 
samen met Eduardo Chillida de ultramoderne Plaza 
de los Fueros. U rijdt ten slotte naar Bilbao, dat u al 
kort verkent.

DAG 6: Bilbao O-A
De grootste stad van Baskenland biedt een ruime 
diversiteit aan monumenten en musea. U bewondert 
er niet alleen de Santiagokathedraal in de oude stad, 
maar speurt ook naar de restanten van de 19de-eeuw-
se Baskische economie en de Vizcayabrug. Natuurlijk 
bezoekt u ook het wereldberoemde Guggenheimmu-
seum. Het iconische gebouw van Frank Gehry staat 
symbool voor de heropleving van de stad.

DAG 7: Bilbao - Brussel O
Laatste ontbijt en terugvlucht.

REISDATA
 →  di 18 juni 2019
 ←  ma 24 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.190  
toeslag 1-persoonskamer: € 495  
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Chris De Paepe 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

en 1 avondmaal per hotel in 
kwaliteitsvolle vier- en vijfster-
renhotels (de parador van Olite 
heeft 3 sterren)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal 
in een lokaal restaurant

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
18/06 	 Brussel	11.50	u.
	 Bilbao	13.40	u.
24/06 	 Bilbao	14.20	u.
	 Brussel	16.10	u.

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon 
hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn 
onderzoek gaat o.a. over de Spaanse 
cultuurgeschiedenis en de Spaanse 
en Zuid-Amerikaanse poëzie van de 
20ste eeuw, in het bijzonder het werk 
van Federico García Lorca. Hij gaf cur-
sussen voor Davidsfonds Academie en 
leidde al verschillende Davidsfonds 
Cultuurreizen naar Spanje.
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 Cursus: Spanje in de kijker - 
Eeklo - di. 20 nov., 4 en 11 dec. 
- prof. Eugeen Roegiest



Met Christiane Struyven naar

MÁLAGA & BARCELONA 
IN DE SPOREN VAN 

PICASSO, MIRÓ EN DALÍ
CHRISTIANE STRUYVEN: ‘Het is geen toeval dat 3 
genieën, Picasso, Miró én Dalí, opgroeiden in Barce-
lona, toen een echte avant-gardestad. We bezoeken 
Málaga, de geboortestad van Picasso, met zijn 
geboortehuis, het Picasso Museum en het Centre 
Pompidou Málaga. Daarna vliegen we naar Barce-
lona en verkennen we de modernismo-gebouwen 
van Gaudí, Museu Picasso en de Fundació Miró. In 
Figueres en Púbol duiken we in de surrealistische 
wereld van Dalí.’

DAG 1: Brussel - Málaga A
Vlucht naar Málaga, de stad waar Pablo Picasso de 
eerste jaren van zijn leven doorbracht. U krijgt een 
lezing door Christiane Struyven over de Spaanse 
kunstschilder. 

DAG 2: Málaga O-M
In het geboortehuis van Picasso komt u meer te weten 
over de kindertijd van de kunstenaar. Daarna gaat u 
naar het Museo Pablo Picasso in het Palacio de los 
Condes de Buenavista en bezichtigt er enkele van 
zijn werken, waaronder ook sculpturen en keramiek. 
In de namiddag maakt u een wandeling in het his-
torisch centrum langs o.a. de kathedraal, maar ook 
langs enkele recente, hypermoderne gebouwen. U 
bezoekt het gloednieuwe Centre Pompidou Málaga. 

DAG 3: Málaga - Barcelona O-M
Ochtendvlucht naar Barcelona, waar Picasso stu-
deerde en zijn eerste stappen in de richting van het 
modernisme zette. U geniet van het middagmaal in Els 

Quatre Gats, waar Picasso portretten heeft gemaakt. 
Het Museu Picasso bezit een van de meest uitgebreide 
collecties van Picasso's werken. U bewondert er o.a. 
Las Meninas. Daarna wandelt u door de Eixamplewijk 
waarbij u langs Casa Milà en Casa Battló van Gaudí 
passeert. ’s Avonds maakt u dankzij een lezing door 
uw reisleider kennis met het surrealisme van Joan 
Miró en Salvador Dalí.

DAG 4: Barcelona - Púbol - Figueres - Barcelona O
Vandaag wordt u ondergedompeld in de fantasiewe-
reld van Dalí. U start met een bezoek aan het kasteel 
in Púbol dat Dalí aan zijn muze Gala schonk. Daarna 
gaat u naar Figueres waar Dalí geboren en gestorven 
is. Het Teatro Museo Dalí toont zowel zijn eerste 
artistieke ervaringen, zijn surrealisme en nucleaire 
mystiek, zijn passie voor wetenschap als werken uit 
het laatste deel van zijn leven. 

DAG 5: Barcelona - Brussel O
Na het ontbijt bezoekt u op de berg Montjuïc de 
Fundació Miró, het museum dat een van de grootste 
verzamelingen van de geniale en visionaire meester 
bezit. U geniet van vrije tijd tot de terugvlucht naar 
Brussel. 

REISDATA
 →  zo 5 mei 2018
 ←  do 9 mei 2018

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.645
toeslag 1-persoonskamer: € 395 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de 

vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding 

en deskundige toelichting door 
Christiane Struyven 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt 

in de hotels Salles Málaga 
Centro**** in Málaga en Evenia 
Rosello**** in Barcelona (of 
gelijkwaardig)

++  2 middagmalen en 1 avondmaal 
in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Málaga en 
Barcelona - Brussel met Brus-
sels Airlines, de binnenlandse 
vlucht Málaga - Barcelona met 
Vueling, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
05/05 	 Brussel	13.25	u.
	 Málaga	16.10	u.
07/05 	 Málaga	09.45	u.
	 Barcelona	11.20	u.
09/05 	 Barcelona	15.35	u.
	 Brussel	17.40	u.

CHRISTIANE STRUYVEN stu-
deerde rechten in Leuven en kunstge-
schiedenis in Cambridge. Ze was 25 
jaar lang advocaat in Brussel. Sinds 
2009 is ze gids voor BOZAR en geeft 
ze voordrachten over 20ste-eeuwse 
schilderkunst voor o.a. de Koninklijke 
Bibliotheek van België, het Museum 
Dhondt-Dhaenens en het Musée 
Picasso (Parijs).
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 Cursussen: Meesterwerken en 
topvervalsingen - Strombeek-
Bever - woe. 7, 14, 21 en 28 nov. 
- Christiane Struyven ; De evolutie 
van de fotografie - Schoten - do. 
8 en 15 nov. - Christiane Struy-
ven ; Spanje in de kijker - Eeklo 
- di. 20 nov., 4 en 11 dec. - prof. 
Eugeen Roegiest



Met Bart Van Thielen & Pieter Thiels langs 

DE CAMINO: TE VOET NAAR  
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

BART VAN THIELEN: ‘Lopen langs de pelgrims-
weg naar Compostela, mensen ontmoeten 
van nu en uit lang vervlogen tijden, soms 
vermoeiend, altijd verfrissend. En dat in 
een uitzonderlijke combinatie van cultuur 
en kunst, van meesterwerken en bescheiden 
parels in een gevarieerde en prachtige natuur, 
groots en toch op mensenmaat. Wie dit ooit 
heeft gedaan vergeet het nooit. Ultreïa! Op 
naar Sint-Jacob in Galicië!’

DAG 1: Brussel - Madrid - Pamplona A
Vlucht via Madrid naar Pamplona. U geniet van 
het avondmaal en overnacht in de versterkte 
universiteitsstad.

DAG 2: Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesval-
les - Pamplona O-M-A
Transfer naar de historische kleine stad Saint-
Jean-Pied-de-Port waar uw pelgrimstocht be-
gint. De eerste wandeling gaat tot Roncesvalles 
vanwaar u per autocar terug naar Pamplona 
wordt gebracht.

DAG 3: Irache - Los Arcos - Santo Domingo 
de la Calzada O-M-A
Via Puente la Reina rijdt u door Navarra naar 
Irache. Van daaruit wandelt u tot Los Arcos. 
Daarna rijdt u per autocar naar Nájera voor een 
bezoek aan het Monasterio de Santa María la 
Real. U rijdt verder naar Santo Domingo de la 
Calzada voor de overnachting.

DAG 4: Villafranca Montes de Oca - San 
Juan de Ortega - Burgos O-M-A
U bezoekt het typische bedevaartsstadje Santo 
Domingo de la Calzada. Vanuit Villafranca 
Montes de Oca wandelt u tot San Juan de Ortega. 
Van daaruit rijdt u per autocar naar Burgos voor 
een uitgebreid bezoek aan o.a. de kathedraal 
en de Cartuja de Miraflores. 

DAG 5: Hornillos del Camino - Castrojeriz - 
Carrión de los Condes O-M-A
Vandaag zoekt u de weidse eenzaamheid van 
de Tierra de Campos op. Vanuit Hornillos del 
Camino wandelt u tot Castrojeriz en in de late 

namiddag bezoekt u de romaanse kerk van 
Frómista. U overnacht in Carrión de los Condes.

DAG 6: León - Astorga O-M-A
Vandaag staan er geen wandelingen op het 
programma. U bezoekt het intieme Monasterio 
de San Miguel de Escalada in mozarabische 
stijl. In León maakt u kennis met de gotische 
kathedraal ‘la Pulchra Leonina’ en de basiliek 
van San Isidoro. In Astorga ontdekt u o.a. het 
bisschoppelijk paleis ontworpen door Gaudí 
en het museum van de Camino. 

DAG 7: Rabanal del Camino - Molinaseca - 
Villafranca del Bierzo O-M-A
U wandelt van Rabanal del Camino, als pleister-
plaats vernoemd in de oudste pelgrimsgidsen, 
tot Molinaseca. De weg loopt over de Montes 
de Léon en leidt u langs het Cruz de Ferro waar 
pelgrims traditiegetrouw een steen neerleggen. 
U overnacht in Villafranca del Bierzo, ook wel 

‘klein Santiago’ genoemd. 

DAG 8: Ambasmestas - O Cebreiro - Porto-
marín O-M-A
Vanuit Ambasmestas klimt u naar het oude 
pelgrimsoord O Cebreiro. Mooie uitzichten 
over het groene Galicië staan u als beloning 
te wachten. U rijdt verder per autocar via Sar-
ria, gekend van de plaatselijke witte wijn de 
Ribeiro, naar Portomarín.

DAG 9: Portomarín - Lavacolla - Santiago 
de Compostela O-M-A
U rijdt per autocar via Palas de Rei en Arzúa tot 
voorbij Lavacolla, waar de pelgrims zich vroe-
ger in de beek wasten. Zo maakten ze zich klaar 
om proper en innerlijk gereinigd Santiago de 
Compostela binnen te wandelen. Van daaruit 
is het nog maar 7 km stappen tot Santiago de 
Compostela. Deze korte tocht is de apotheose. 
Op de Monte de Gozo, ‘de berg van de vreugde’, 
ziet u voor het eerst de torens van de kathedraal. 
Eens u door de Porta del Camino gaat, wordt u 
beloond met een zicht op de smalle straatjes 
van het oude, mooi bewaarde centrum. U be-
zoekt er de majestueuze kathedraal.

DAG 10: Santiago de Compostela - Madrid 
- Brussel O
In de voormiddag heeft u vrije tijd in de pel-
grimsstad. Terugvlucht via Madrid na de middag.

VEREIST WANDELNIVEAU
U beschikt best over een goede fysieke conditie en 
enig uithoudingsvermogen. U legt in totaal ca. 120 
km af in 7 dagen, waarvan 1 dag van 26 km. Er zijn 2 
bergwandelingen. Die zijn goed doenbaar, maar het 
terrein is zelden vlak. U volgt rustige paden, meestal 
onverhard. Tijdens de tocht wordt de bagage vervoerd 
en draagt u alleen een dagrugzak. 
Ter info: u kunt bij deze reis helaas geen officiële 
compostelana op de stempelkaart krijgen, aangezien 
u de laatste 100 km niet te voet heeft afgelegd in een 
aaneengesloten periode.

Madrid

San Sebastián

Pamplona
Roncesvalles

Saint-Jean-Pied-de-Port

Irache

Los Arcos

Santo Domingo 
de la Calzada

BurgosCarriόn de 
los Condes

León

Astorga

Villafranca
del Bierzo

Portomarin
Santiago de
Compostela

Spanje

Frankrijk

Portugal

50 km
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  vr 31 mei 2019
 ←  zo 9 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.655 
toeslag 1-persoonskamer: € 475
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

Deze reis is een coproductie van Davidsfonds 
Cultuurreizen en Omnia Travel Bedevaarten

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Bart Van Thielen 
en Pieter Thiels

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en avondmaal 

in kwaliteitsvolle drie- en viersterrenho-
tels waaronder de paradores van Santo 
Domingo de la Calzada en Villafranca del 
Bierzo (of gelijkwaardig)

++  8 picknickmiddagmalen
++  Vluchten Brussel - Pamplona en Santiago 

de Compostela - Brussel telkens via Madrid 
met Iberia, de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar alsook het vervoer 
van uw bagage tijdens de staptochten

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
31/05 	 Brussel	12.25	u.
	 Madrid	14.50	u.
31/05 	 Madrid	16.20	u.
	 Pamplona	17.15	u.
09/06 	 Santiago	de	Compostela	13.35	u.
	 Madrid	14.50	u.
09/06 	 Madrid	15.40	u.
	 Brussel	18.00	u.

BART VANTHIELEN is romanist en was 
25 jaar verbonden aan de KU Leuven als direc-
teur van het centrum voor Levende Talen (CLT). 
Hij is gepassioneerd door de geschiedenis van 
pelgrimstochten en kruisvaarten en door de 
rijke cultuurgeschiedenis van Spanje. Hij is een 
ervaren en gewaardeerd reisleider.
PIETER THIELS werkt als coördinerend 
geneesheer op de luchthaven van Zaventem. 
Hij heeft met zijn vaste reisgezel Christian De 
Paepe elke uithoek van Spanje bereisd en is 
gepassioneerd door de Spaanse cultuur en 
geschiedenis. 
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 Cursus: Spanje in de kijker - Eeklo - di. 20 
nov., 4 en 11 dec. - prof. Eugeen Roegiest

 Boek: De omweg naar Santiago van Cees 
Nooteboom



© SHUTTERSTOCK

Met Brigitte Raskin naar

MIDDEN-SPANJE IN HET SPOOR 
VAN JOHANNA DE WAANZINNIGE

BRIGITTE RASKIN: ‘Klopt het dat Johanna de 
Waanzinnige na de dood van haar man Filips 
de Schone jarenlang door Spanje rondzwierf 
met zijn lijk? Wie mee naar Castilië reist, volgt 
de rouwstoet op de voet, maar wel in comfor-
tabele omstandigheden, met oog voor het 
hedendaagse Spanje. We verblijven in grote 
steden en verlaten de geijkte paden om kleine 
dorpen te bezoeken.’

DAG 1: Brussel - Bilbao - Burgos A
Rechtstreekse vlucht naar Bilbao. Per autocar 
reist u verder naar Burgos waar u in de late 
namiddag aankomt. Die stad was tot de vol-
tooiing van de Reconquista de hoofdstad van 
christelijk Spanje. 

DAG 2: Torquemada - Arcos - Burgos O-A
Na een bezoek aan het kartuizerklooster van 
Miraflores, volgt u Johanna de Waanzinnige op 
de eerste reis die ze ondernam met het stoffelijk 
overschot van haar man Filips de Schone. Ze 
beviel van haar zesde kind in Torquemada 
en werd door haar vader teruggeroepen naar 
Arcos, net buiten Burgos. 

DAG 3: Burgos - Valladolid - Tordesillas O-A
U volgt Johanna ook op haar tweede reis met het 
stoffelijk overschot van haar man en bezoekt 
Valladolid, na de Reconquista de hoofdstad 
van Spanje. In het Palacio Vivero trouwden de 
Katholieke Koningen, de ouders van Johanna, 
en in het Palacio de los Pimentel werd Filips II 

geboren, de zoon en opvolger van keizer Karel. 
U overnacht in de parador van Tordesillas. 

DAG 4: Medina del Campo - Tordesillas O-A
U brengt een kort bezoek aan Medina del 
Campo. Daarna keert u terug naar Tordesillas, 
waar Johanna opgesloten werd op haar 27ste 
en overleed op haar 77ste. U bezoekt er ook 
het klooster van de Heilige Clara. Daar stond 
het stoffelijk overschot van Filips de Schone 
jarenlang in de kapel en bleef het orgel dat 
Johanna bespeelde bewaard. 

DAG 5: Tordesillas - Salamanca O-A
In de universiteitsstad Salamanca bezoekt u de 
immense kathedraal, de gebouwen van de uni-
versiteit, prachtige gotische kerken en kloosters 
en een van de mooiste pleinen van Spanje: de 
Plaza Mayor, afgeboord met de medaillons van 
alle Spaanse vorsten.

DAG 6: Salamanca - El Escorial - Madrid O-A
Onderweg naar Madrid bezoekt u het prachtige 
klooster/kasteel van San Lorenzo de El Escorial. 
Het werd gebouwd in opdracht van Filips II, 
de kleinzoon van Johanna.

DAG 7: Madrid - Brussel O
U neemt afscheid met een bezoek aan de kunst-
collectie in het Museo Thyssen-Bornemisza in 
Madrid. U geniet van vrije tijd tot de terugvlucht 
naar Brussel.

Johanna de Waanzinnige blijft tot de verbeelding spre-
ken. De Spaanse prinses kwam naar de Nederlanden 
om er de vrouw te worden van de Habsburger Filips 
de Schone en de moeder van zijn kinderen, onder wie 
de toekomstige keizer Karel. Toen ze haar moeder 
opvolgde en koningin van Castilië werd, reisde ze 
met Filips van Brussel naar Burgos waar hij, pas 28 
jaar oud, plotseling overleed. ‘Wekenlang sleepte 
Johanna het lijk door bergen en dalen,’ schrijft Louis 
Paul Boon in Het Geuzenboek. Want dat onthutsende 
verhaal bleef onthouden, ‘alsof Johanna vandaag nog 
altijd met de kist van Filips door Spanje spookt zoals 
ridder Don Quichot er voorgoed tegen windmolens 
vecht,’ schrijft Brigitte Raskin in De gestolen prinses. 
‘Wat was er waar van het rare verhaal en wat was 
verzinsel?’ vroeg de schrijfster zich af en zocht ze uit. 
Op reis door Castilië vertelt ze ons het ware verhaal 
van het wel en wee van de ongelukkige koningin, 
die kort na de dood van haar man levenslang werd 
opgesloten in Tordesillas.

Madrid

Burgos
Spanje

Bilbao

Valladolid

Torquemada Arcos

Tordesillas
Medina 
del Campo

Salamanca

El Escorial

50 km

96 RONDREIZEN



© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  ma 6 mei 2019
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.085
toeslag 1-persoonskamer: € 430
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Brigitte 
Raskin

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
++  Overnachtingen met ontbijt in kwa-

liteitsvolle viersterrenhotels 
++  2 avondmalen in lokale restaurants, 

4 avondmalen in de hotels
++  Vluchten Brussel - Bilbao en Madrid 

- Brussel met Brussels Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/05 	 Brussel	11.50	u.
	 Bilbao	13.40	u.
12/05 	 Madrid	17.30	u.
	 Brussel	19.45	u.

BRIGITTE RASKIN  is historica en 
schrijfster, vertelt ware verhalen en zet die 
naar haar hand: Het Koekoeksjong, over het 
armste jongetje van Antwerpen, De Eeuw 
van de Ekster, over haar oom-held die door 
de nazi’s werd onthoofd. Met Hartenheer, 
over de Deense koning Christiaan II, en De 
gestolen prinses, over diens vrouw, een zus 
van keizer Karel, specialiseerde ze zich in 
de 16de eeuw en introduceerde ze zich 
aan het Habsburgse hof.
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 Cursussen: De taalgrens - Knokke-
Heist - ma. 1, 8, 15 en 22 okt. - Brigitte 
Raskin ; Spanje in de kijker - Eeklo - di. 
20 nov., 4 en 11 dec. - prof. Eugeen 
Roegiest



Met Chris De Paepe naar 

SPANJE LANGS DE VÍA DE LA PLATA 
CHRIS DE PAEPE: ‘Toeristisch is de Zilverroute 
nog altijd sterk ondergewaardeerd, ondanks 
de talrijke culturele hoogtepunten die ze biedt: 
Romeinse sites, sfeervolle middeleeuwse ste-
den, kathedralen en kloosters, de prestigieuze 
universiteitsstad Salamanca, de metropool 
Sevilla … U doorkruist tijdens deze reis ook 
sterk wisselende landschappen: groene heu-
vels, rustige valleien, barre hooglanden, ruige 
bergruggen en vruchtbare velden.’

DAG 1: Brussel - Bilbao - León A
Vlucht naar Bilbao en transfer naar León. U 
verkent kort de stad.

DAG 2: León - Astorga - Villafranca del 
Bierzo O-A
Met een stadsgids bezoekt u León met de prach-
tige gotische kathedraal la Pulchra Leonina, de 
basiliek van San Isidoro en het renaissance-
hospitaal van San Marcos. Verder is Astorga de 
sleutelplaats op de Vía de la Plata. Daar bezoekt 
u o.m. het bisschoppelijk paleis, ontworpen 
door Gaudí, en het museum van de Camino. 
U overnacht in de parador van Villafranca del 
Bierzo.

DAG 3: Las Médulas - Zamora - Salamanca O-A
In Las Médulas bezoekt u de restanten van de 
oude Romeinse goudmijnen. Daarna wandelt 
u in Zamora langs het kasteel, de kathedraal 
en het Visigotische kerkje van San Pedro de la 
Nave. U reist door naar Salamanca.

DAG 4: Salamanca O-A
U bezoekt met een lokale gids de immense dub-
belkathedraal, de schitterende gebouwen van de 
befaamde universiteit, prachtige gotische kerken 
en kloosters. Ook een van de mooiste pleinen 
van Spanje komt aan bod: het Plaza Mayor.

DAG 5: Béjar - Plasencia - Yuste - Jaran-
dilla de la Vera O-A
U rijdt verder langs de Zilverroute via het oude 
textielstadje Béjar en het kuuroord Baños de 
Montemayor tot Plasencia, een voormalig mi-
litair bastion dat u kort bezoekt. Daarna reist 
u door naar het klooster van Yuste, waar keizer 
Karel de laatste maanden voor zijn dood heeft 
doorgebracht. U overnacht in de parador van 
Jarandilla de la Vera.

DAG 6: Mérida - Cáceres O-A
De reis gaat verder naar Mérida. U verkent de 
oude Romeinse hoofdstad tijdens een uitgebreid 

bezoek met een lokale gids. Zowel de archeolo-
gische overblijfselen als het nieuwe museum 
komen aan bod. U reist door naar Cáceres.

DAG 7: Cáceres - Trujillo - Zafra O-A
U bezoekt de volledig ommuurde oude stad 
van Cáceres, die Unesco-werelderfgoed is. Via 
Trujillo, de stad van de conquistadores, gaat u 
verder langs de Vía de la Plata naar Zafra. U 
overnacht in de parador van Zafra. 

DAG 8: Riotinto - Sevilla O-M-A
U rijdt naar El Parque Minero de Riotinto, waar 
u deze reusachtige meer dan 2.000 jaar oude 
openluchtmijnen en het bijhorende mijnmu-
seum bezoekt. Daarna gaat u naar Sevilla.

DAG 9: Sevilla O-A
In Sevilla geniet u van een uitgebreide pano-
ramische rondrit met een lokale stadsgids. 
Daarna gaat u verder te voet voor een bezoek 
aan de imposante kathedraal en het Alcázar 
met bijhorende tuinen.

DAG 10: Sevilla - Brussel O
Tot de terugvlucht naar Brussel heeft u vrije tijd 
voor enkele laatste bezoeken of om te winkelen. 

SPANJE

FRANKRIJK

Balearische ZeePORTUGAL

MAROKKO
LIBIË

León

Bilbao

Sevilla

Alborán Zee

Golf van Biskaje

Riotinto

Zafra

Yuste

Cáceres

Plasencia

Béjar

Salamanca

Zamora

Las Médulas 
Astorga

Villafranca del Bierzo 

Jarandilla de la Vera 

Trujillo

Mérida

100 km
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  di 14 mei 2019
 ←  do 23 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.695  
toeslag 1-persoonskamer: € 655
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40  
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Chris 
De Paepe 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands-, Frans- of 

Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 1 

avondmaal per hotel in kwaliteits-
volle viersterrenhotels, waaronder 
de paradores van Villafranca del 
Bierzo, Jarandilla de la Vera en 
Zafra (of gelijkwaardig)

++  1 middagmaal en 3 avondmalen in 
lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Bilbao en Sevilla 
- Brussel met Brussels Airlines, 
de luchthaventaksen en CO2-
compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
14/05 	 Brussel	11.50	u.
	 Bilbao	13.40	u.
23/05 	 Sevilla	13.10	u.
	 Brussel	15.45	u.

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon 
hoogleraar aan de KU Leuven. Zijn on-
derzoek gaat o.a. over de Spaanse cul-
tuurgeschiedenis en de Spaanse en Zuid-
Amerikaanse poëzie van de 20ste eeuw, in 
het bijzonder het werk van Federico García 
Lorca. Hij gaf cursussen voor Davidsfonds 
Academie en leidde al verschillende Da-
vidsfonds Cultuurreizen naar Spanje.
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 Cursus: Spanje in de kijker - Eeklo 
- di. 20 nov., 4 en 11 dec. - prof. 
Eugeen Roegiest



© SHUTTERSTOCK

Met Walter Van Strydonck langs

DE CYCLADEN
WALTER VAN STRYDONCK: ‘Al eiland hoppend 
ontdekken we de culturele hoogtepunten van 7 
Cycladeneilanden. De Griekse levensvreugde 
en gastvrijheid ervaren we op de Cycladen het 
sterkst. We proeven een Kitrolikeurtje in een 
bergdorp in Naxos en worden op chalvadopita 
getrakteerd in Syros. Deze reis, die in crescendo 
verloopt, is een must voor iedere filhelleen!’

DAG 1: Brussel - Athene - Mykonos A
Vlucht naar Mykonos via Athene. 

DAG 2: Mykonos - Delos - Mykonos O-A
Delos, het eiland van de godentweeling Apollo 
en Artemis, is een van de belangrijkste archeo-
logische sites uit de oudheid. ’s Namiddags 
laat u zich verrassen door de windmolens, 
Klein Venetië, de oude haven en de Panagia 
Parapotianikerk van de hoofdstad Mykonos.

DAG 3: Mykonos - Syros O-A
U maakt een rondrit over het eiland Mykonos: 
het strand van Ornos met de kleine vissersha-
ven, de baai van Agios Ioannis met het bekende 
dubbele kerkje … In Ano Mera staat het kloos-
ter van Panagia Tourliani op het programma. 
Met de ferry gaat u naar het ongerepte Syros. 
Ermoupolis, de hoofdstad van het eiland, is 
het echte centrum van de Cycladen. 

DAG 4: Syros O-A
U verkent het middeleeuwse stadje Ano Syros. 
Dan bezoekt u het stadhuis, het Miaouliplein 
en het Apollotheater van Ermoupolis, dat tot 
het einde van de 19de eeuw de belangrijkste 
haven van Griekenland was. Op de heuvels 
boven de stad staat u oog in oog met de Grieks-
Orthodoxe kerk Agios Nikolaos en de katho-
lieke St.-Joriskerk. U maakt een rondrit over 
het eiland.

DAG 5: Syros - Paros O-A
Van Syros gaat u naar Paros, bekend om zijn 
marmer en zijn wijnen. U bezoekt de bijzondere 
Ekatontapylianikerk.

DAG 6: Paros O-A
Paros mag zich beroemen op prachtige zand-
stranden, bergen en mooie witte dorpjes. U 
bezoekt Parikia, een schilderachtig gelegen 
stadje aan een grote baai. Ook Lefkes en Na-
oussa, een gezellig vissersdorpje, zullen u 
beslist betoveren.

DAG 7: Paros - Antiparos - Paros O-A
U maakt een uitstap naar Antiparos met de ferry 
vanuit Pounta, met een afdaling in de grotten 
en een bezoek aan de middeleeuwse burcht.

DAG 8: Paros - Naxos O-A
Overtocht naar Naxos, het grootste en vrucht-
baarste eiland en een schatkamer van vondsten 
uit de oudheid. 

DAG 9: Naxos O-A
U verkent Naxos met o.m. de Portarapoort, het 
symbool bij uitstek van het eiland. U maakt 
een rondrit langs Alpenachtige bergmassieven, 
zilvergroene olijfvlakten en woeste, verlaten 
bergdorpen. U geniet van een natuurwandeling 
naar Agios Georgios Diasoritis.

DAG 10: Naxos - Santorini O-A
U bezoekt het archeologisch museum en de 
kathedraal. Met de boot vaart u de caldera van 
Santorini binnen, een unieke ervaring. U gaat 
naar de hoogste berg van het eiland met het 
klooster van de profeet Elias. Daarna ontspant 
u met een glaasje typische vulkaanwijn in een 
bekend wijnhuis.

DAG 11: Santorini O-M-A
U maakt een bootexcursie naar de vulkanische 
eilanden Nea en Palea Kameni met hun genees-
krachtige warmwaterbronnen. In de namiddag 
verkent u het mondaine Oia.

DAG 12: Santorini O-A
U bezoekt Acrotiri, het Pompeii van Grieken-
land, en het prehistorisch museum. Daarna ver-
kent u de hoofdstad van dit vulkanisch eiland. 

DAG 13: Santorini - Athene - Brussel O
Terugvlucht.

Deze cultuurreis is geen cruise. U reist tussen de 
verschillende eilanden met comfortabele en snelle 
lijnboten, de overnachtingen zijn telkens in hotels 
aan land. Op de eilanden verkent u de hoofdsteden 
te voet.

GRIEKENLAND
CYCLADEN

Delos

Paros
Antiparos

Naxos

Santorini

Mykonos
Syros

10 km
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REISDATA
 →  za 8 juni 2019
 ←  do 20 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.095 
toeslag 2-persoonskamer voor sing-
legebruik: € 995 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Walter 
Van Strydonck

++  Gebruik van de audiofoon
++  Overnachtingen (incl. verblijfstak-

sen) in kwaliteitsvolle 4-sterren-
hotels op basis van halfpension 
(ontbijt en avondmaal)

++  1 middagmaal en 1 avondmaal in 
lokale restaurants op Santorini

++  Vluchten Brussel - Mykonos en San-
torini - Brussel telkens via Athene 
met Aegean Airlines, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers tussen de eilanden in 
comfortabele en moderne lijnboten 

++  Transfers en beperkt vervoer op de 
eilanden in comfortabele autocar 
(incl. fooi voor de chauffeur)

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/06 	 Brussel	12.05	u.
	 Athene	16.15	u.
08/06 	 Athene	19.05	u.
	 Mykonos	19.40	u.
20/06 	 Santorini	11.40	u.
	 Athene	12.25	u.
20/06 	 Athene	17.25	u.
	 Brussel	19.45	u.

WALTER VAN STRYDONCK is 
historicus en was al vroeg gefascineerd 
door Hellas en maakte in 2014 zijn 100ste 
reis naar de wortels van onze beschaving. 
Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit 
naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook 
sterk geboeid door de 19de eeuw en het 
Griekenland van vandaag. Zijn studie van 
het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.

101RONDREIZEN

 Cursus: Cultuurgeschiedenis van 
het oude Griekenland - Bocholt -  
6 donderdagen van 27 sep. tot  
6 dec. - Jan Vaes

 Boek: Mythos van Stephen Fry
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Met Walter Van Strydonck naar

GRIEKENLAND
WALTER VAN STRYDONCK: ‘Tijdens deze 
meest complete reis door Hellas ontdekken 
we 4.000 jaar geschiedenis. In Athene, Delphi 
en Olympia ervaren we de wortels van onze 
beschaving. In het noorden verbazen we ons 
over het gouden verleden van Macedonië. En 
tijdens de culinaire en oenologische hoogte-
punten keuvelen we met Kosta met de pet over 
de donkere 20ste eeuw en de crisis vandaag. 
Kalos irthate - hartelijk welkom!’

DAG 1: Brussel - Athene A
Vlucht naar Athene, de miljoenenhoofdstad 
van Griekenland.

DAG 2: Athene O-A
U wandelt op de Akropolis met o.m. het Par-
thenon. Dan gaat u naar de antieke Agora, het 
centrum van het dagelijkse leven in de oudheid. 
Verder bezoekt u het Nationaal Archeologisch 
Museum.

DAG 3: Korinthe - Mykene - Epidaurus O-A 
De eerste stopplaats is het kanaal van Korinthe. 
U rijdt naar Oud-Korinthe waarvoor de apostel 
Paulus zijn Hooglied van de Liefde schreef. U 
ontdekt de Leeuwenpoort en de koninklijke gra-
ven van Mykene. Daarna test u zelf de unieke 
akoestiek in het theater van Epidaurus.

DAG 4: Nauplion - Olympia O-A
Nauplion, de eerste hoofdstad van het onaf-
hankelijke Griekenland, is een van de mooiste 
stadjes van de Peloponnesos. U reist daarna via 
Tripolis naar Olympia, waar bijna 3.000 jaar ge-
leden de oorspronkelijke spelen plaatsvonden.

DAG 5: Olympia - Patras - Arta O-A
U bezoekt het archeologisch museum met de 
Hermes van Praxiteles. In het midden van de 
site staat de tempel van Zeus. Daarna bezoekt 
u de St.-Andreaskerk in Patras. Via de langste 
tuibrug ter wereld bereikt u Arta.

DAG 6: Arta - Ioannina - Monodendri O-A
De reis gaat verder naar de zilverstad van Grie-
kenland, Ioannina. U vaart op het Pamvotis-
meer en bezoekt enkele kloosters op het Nissaki. 
Daarna bezichtigt u de moskee van Aslan Pasja 
en wandelt u in het Frourion.

DAG 7: Monodendri - Konitsa - Kastoria O-A
Een bergrit in Epirus brengt u via de Zagori-
adorpen en de Vikoskloof naar Konitsa voor 
een kort bezoek aan de imposante brug over 
de Aoösrivier. 

DAG 8: Kastoria - de Prespameren - Thes-
saloniki O-A
U rijdt naar het meest afgelegen natuurpark op 
de grens met Albanië en Noord-Macedonië. Dan 
verkent u Thessaloniki tijdens een stadsrondrit.

DAG 9: Thessaloniki O-A
U bezoekt het archeologisch museum met 
goudschatten uit o.m. Sindos en de vaas van 
Derveni. Daarna wandelt u door de stad.

DAG 10: Pella - Vergina - Thessaloniki O-A
U rijdt naar Pella, de geboorteplaats van Fi-
lippus II en Alexander de Grote. U bezoekt 
de koningsgraven en de goudschatten van 
Vergina. Daarna geniet u van een proeverij in 
een Macedonisch wijnhuis.

DAG 11: Thessaloniki - Kalambaka O-A
Via de nieuwe autoweg Egnatia Odos gaat u 
naar het kalme kloostercomplex Meteora, het 
grootste natuurwonder van de Balkan. U maakt 
een rondrit en bezoekt twee kloosters.

DAG 12: Kalambaka - Delphi O-A
Langs de bergen rijdt u naar Delphi, de navel 
van de wereld, dat aan de voet van het Parnas-
sosgebergte ligt. U bezoekt het museum, de 
archeologische site en Marmaria.

DAG 13: Delphi - Athene O-A
U bezichtigt het klooster van Osios Loukas met 
fraaie mozaïeken, een knap voorbeeld van 
Byzantijnse architectuur. Via Thiva gaat u naar 
Athene, waar u het Akropolismuseum bezoekt.

DAG 14: Athene - Brussel O
Terugvlucht.
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REISDATA 
 →  zo 19 mei 2019
 ←  za 1 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.695 
toeslag 1-persoonskamer: € 650 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Walter 
Van Strydonck 

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
++  Overnachtingen (incl. verblijfstak-

sen) in kwaliteitsvolle vierster-
renhotels (in Monodendri een 
driesterrenhotel, in Kastoria een 
vijfsterrenhotel) in halfpension (in 
Athene in kamer met ontbijt) 

++  3 avondmalen in lokale restaurants 
in Athene, 1 avondmaal in een 
lokaal restaurant in Thessaloniki

++  Vluchten Brussel - Athene h/t met 
Aegean Airlines, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
19/05 	 Brussel	12.05	uur
	 Athene	16.10	uur
01/06 	 Athene	13.30	uur
	 Brussel	15.45	uur

WALTER VAN STRYDONCK is his-
toricus en was al vroeg gefascineerd door 
Hellas en maakte in 2014 zijn honderdste 
reis naar de wortels van onze beschaving. 
Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit 
naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook 
sterk geboeid door de 19de eeuw en het 
Griekenland van vandaag. Zijn studie van 
het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.
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 Cursus: Cultuurgeschiedenis van 
het oude Griekenland - Bocholt -  
6 donderdagen van 27 sep. tot  
6 dec. - Jan Vaes

 Boek: Mythos van Stephen Fry
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Met Marc George naar

KRETA
MARC GEORGE: ‘Deze reis geeft u de kans 
om de natuurpracht en culinaire rijkdom van 
Kreta op zijn best te ontdekken. Maar wij 
hebben ook aandacht voor de rijke culturele 
en politieke geschiedenis van dit grootste 
Griekse eiland. En we ontmoeten de Kretenzer 
van vandaag. We bezoeken enkele typische 
plaatsen waar we de authentieke sfeer op-
snuiven én proeven’. 

DAG 1: Brussel - Heraklion A
Vlucht naar Kreta. Transfer naar uw hotel in 
Heraklion.

DAG 2: Heraklion - Agios Nikolaos O-M-A
U wandelt door het historisch interessante 
Gournia, een belangrijke Minoïsche handels-
haven. Daarna bezoekt u het Minoïsch paleis 
in Malia, waar u meer leert over mythologie, 
antieke geschiedenis en recente feiten over het 
eiland en Griekenland. In Elounda neemt u de 
boot naar Spinalonga, waar de Venetiaanse 
vesting uit 1715 dienstdeed als leprakolonie. 

DAG 3: Agios Nikolaos - Heraklion O-M-A
Vandaag ontdekt u de veelzijdige Lassithihoog-
vlakte met de kenmerkende windmolens. Hier 
beleeft u ook hoe de Kretenzer vandaag leeft en 
denkt, en aanhoort u het mythologisch verhaal 
van Zeus, de oppergod van de Grieken. In de 
kloosters van Vidanis en Kera Kardiotissas 
maakt u kennis met de iconografie en de ortho-
doxe kerk. Ten slotte bezoekt u het vernieuwde 
archeologisch museum in Heraklion met o.m. 
vondsten uit het paleis van Knossos.

DAG 4: Knossos - Heraklion O-M-A
U gaat op zoek naar de Minotaurus in het Mi-
noïsch paleis in Knossos, een merkwaardig 
labyrint dat nog altijd niet al zijn geheimen 
prijsgeeft. U ziet er o.a. de beroemde konings-
troon van Minos en de badruimte van de dames 
van de koninklijke hofhouding. Daarna gaat u 
naar Myrtia waar u het museum van de bekende 
Kretenzische schrijver Kazantzakis bezoekt. Tot 
slot ontdekt u de pottenbakkers van Thrapsano 
en de wijnkelders van Boutari.

DAG 5: Gortys - Faistos - Heraklion O-M-A 
Gortys was ooit een heel welvarende stad, zeker 
onder de Romeinen. Hier brachten Zeus en de 
ontvoerde nimf Europa hun eerste huwelijks-
nacht door. Faistos is dan weer een Minoïsch 
paleis dat in tegenstelling tot Knossos sober 
gerestaureerd werd. In Heraklion wandelt u 
door de havenwijk en de Turkse wijk.

DAG 6: Heraklion - Chania O-M-A
Via Fodele, het geboortedorp van El Greco, 
gaat u naar het klooster van Arkadi. Dat speelt 
nog altijd een dominerende rol in de religieuze 
beleving van de Kretenzers. Vrijheidsstrijders 
bliezen zich hier in 1866 op om niet in handen 
van de Ottomanen te vallen. 

DAG 7: Maleme - Chania O-M-A
Tijdens de uitstap naar het westen van het 
eiland, herinnert het indrukwekkende kerkhof 
voor gevallen Duitse soldaten aan de gruwelen 
van WO II. In de namiddag ontdekt u de regio 
van Apokoronas.

DAG 8: Akrotiri - Chania O-M-A
Op het schiereiland Akrotiri bezoekt u de kloos-
ters Agia Triada en Gouverneto. Via Stavros, 
waar de film Zorba de Griek is opgenomen, 
keert u terug naar Chania en stopt u aan het graf 
van Venizelos, dé belangrijkste Kretenzische 
staatsman. U verkent Chania verder.

DAG 9: Alikambos - Chania O-M-A
U bezoekt het historisch en folkloristisch mu-
seum van Gavalochori en de Agia Panagia in 
Alikambos. U geniet van het avondmaal in een 
typisch Kretenzisch restaurant.

DAG 10: Chora Sfakion - Rethymnon O-M-A
Deze dag staat in het teken van de legendari-
sche streek Chora Sfakion. U maakt een wande-
ling door de Imbroskloof en reist verder naar 
Frangokastello.

DAG 11: Rethymnon O-M-A
Vandaag bezichtigt u het Venetiaans Rethym-
non met het fort en de moskee.

DAG 12: Rethymnon - Heraklion - Brussel O
Naar Heraklion voor de terugvlucht naar Brus-
sel.
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REISDATA
 →  wo 8 mei 2019
 ←  zo 19 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.760
toeslag 1-persoonskamer: € 590
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Marc 
George

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen met ontbijt en 

avondmaal (incl. verblijfstaksen) in 
kwaliteitsvolle viersterrenhotels in 
Heraklion, Agios Nikolaos, Chania 
en Rethymnon 

++  10 middagmalen in typische 
tavernes

++  Vluchten Brussel - Heraklion h/t al 
dan niet met tussenstop, de lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
Zijn bij publicatie nog niet gekend en 
worden later meegedeeld.

MARC GEORGE is licentiaat klas-
sieke filologie en gaf 40 jaar les aan het 
St.-Lodewijkscollege in Brugge. Hij orga-
niseerde talloze reizen voor leerlingen en 
volwassenen naar Griekenland. De laatste 
jaren van zijn actieve loopbaan was hij 
ook pedagogisch begeleider Latijn en 
Grieks voor West-Vlaanderen. Daarnaast 
engageerde hij zich als lector aan de KU 
Leuven om jonge studenten vertrouwen 
te geven bij hun start als leraar.
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Met Stephan Neetens naar 

AZERBEIDZJAN & GEORGIË
STEPHAN NEETENS: ‘Laat u betoveren door 
de Kaukasus, de berg der talen. Cultuurfa-
naten komen aan hun trekken met paleizen 
van khans, grottenkloosters en moderne ar-
chitectuur van brutalisme tot Zaha Hadid. 
Natuurliefhebbers worden overdonderd door 
het machtige hooggebergte. Geschiedenis-
freaks ervaren hoe Georgiërs Stalin geden-
ken en Azerbeidzjani Aliyev verheerlijken. 
Gastronomen genieten van de voortreffelijke 
Georgische wijn en keuken.’

DAG 1: Brussel - Istanboel - Baku
Vlucht via Istanboel naar Baku, schitterend 
gelegen aan de Kaspische Zee.

DAG 2: Baku O-M-A
In Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, be-
zoekt u o.a. de middeleeuwse oude stad met 
het paleis van Shirvanshah en de Maagden-
toren. U gaat ook naar het Cultureel Centrum 
Heydar Aliyev dat ontworpen werd door Zaha 
Hadid. Daarna gaat u op uitstap naar het 
Absheronschiereiland. U bezoekt er het fort 
van Mardakan, de site van de heilige vuur-
tempel van Ateshgah, het Galacomplex met 
het etnografisch museum en de brandende 
berg Yanardagh. U geniet van het avondmaal 
bij een lokale familie. 

DAG 3: Gobustan O-M-A
Langs een landschap van moddervulkanen 
rijdt u naar Gobustan waar u de prehistorische 
rotstekeningen uit het neolithicum bewondert. 
Terug in Baku bezoekt u de Bibi-Heybatmoskee. 
Daarna gaat u op excursie in het teken van 
Kurban Saids roman Ali & Nino.

DAG 4: Baku - Sheki O-M-A
U rijdt over de oude noordelijke karavaanroute 
naar Shemakha. Onderweg bezoekt u het mau-
soleum van Diri Baba in Maraza, de Jumamos-
kee in Shemakha en de archeologische site 
van Chuhur Gabala. Met de jeep rijdt u naar 
het geïsoleerde bergdorpje Lahic dat nog een 
eeuwenoude taal en cultuur in stand houdt. 

DAG 5: Sheki - Kish - Kvareli O-M-A
In Sheki wandelt u door het pittoreske oude 

centrum, de karavanserai en het fraai versierde 
zomerpaleis van de voormalige Khans. Ten 
slotte gaat u naar Kish waar u de Albanees-
christelijke St.-Elihsekerk bezoekt. Na de grens-
overgang begint u met de ontdekking van de 
beroemde Georgische wijnstreek Kakheti.

DAG 6: Telavi - Tsinandali - Tbilisi O-M-A
U rijdt naar Tbilisi en bezoekt onderweg de 
versterkte burcht van Gremi en de kathedraal 
van Alaverdi. In Telavi bezoekt u de markt en 
het Tsinandalimuseum, ondergebracht in de 
voormalige residentie van de 19de-eeuwse 
prins-poëet Chavchavadze.

DAG 7: Tbilisi O-M-A
In Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, bewondert 
u o.m. de Sionikathedraal, de Methekitempel 
en de beroemde zwavelbaden waar Pushkin 
en Tolstoy kwamen baden. 

DAG 8: Mtskheta - Kazbegi O-M-A
Mtskheta is het religieuze centrum van Ge-
orgië. Hier bezoekt u het Jvariklooster en de 
kathedraal van Sveti-Tskhoveli, waar volgens 
de overlevering het kleed van Christus ligt be-
graven. In Ananuri bezoekt u het 17de-eeuwse 
fort van de oorlogszuchtige graven van Aragvi. 
Langs de rivier Tergi rijdt u naar Kazbegi, waar 
u geniet van het zicht op de mooist gelegen 
kerk van de Kaukasus, de Drieëenheidskerk 
van Gergeti. 

DAG 9: Gori - Borjomi O-M-A
U rijdt doorheen de Kartliprovincie, het hart 
van Georgië. In Gori, het stadje waar Stalin 

werd geboren, bezoekt u het museum dat aan 
hem is gewijd. In Uplistsikhe bezichtigt u de 
grottenstad. Daarna rijdt u door naar Borjomi.

DAG 10: Vardzia - Akhaltsikhe - Borjomi 
O-M-A
In Vardzia verkent u een 12de-eeuws grotten-
complex dat ooit een uitgestrekte verborgen 
stad was. Daarnaast bezoekt u het fort van 
Khertvisi en het gereconstrueerde Rabatifort 
met het archeologisch museum.

DAG 11: Borjomi - Ubisa - Tskaltubo - Kutaisi 
O-M-A
In het Borjomipark kunt u het vermaarde mine-
raalwater drinken. In de kerk van Ubisa ziet u 
14de-eeuwse muurschilderingen en in de grot-
ten van Prometheus maakt u een ondergrondse 
wandeling. In Kutaisi bezichtigt u de Bagrati-
kathedraal en geniet u tijdens het avondmaal 
van typische volksmuziek. U overnacht in een 
eenvoudig maar sfeervol gastenverblijf.

DAG 12: Kutaisi - Tbilisi O-M-A
U bezoekt het Gelatiklooster, een meesterwerk 
van middeleeuwse bouwkunst met muurschil-
deringen en mozaïeken. Op weg naar Tbilisi 
bezoekt u een wijngoed waar nog wijn gepro-
duceerd wordt op traditionele wijze met fer-
mentering in qvevri, grote kleipotten omzoomd 
met bijenwas. Tot slot bezoekt u een van de 
kunstmusea van Tbilisi.

DAG 13: Tbilisi - Istanboel - Brussel
Terugvlucht naar Brussel via Istanboel.
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REISDATA
 →  zo 5 mei 2019
 ←  vr 17 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.980 
toeslag 1-persoonskamer: € 475
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60 
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Stephan 
Neetens

++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in comfortabele 

drie- en viersterrenhotels (in Kutaisi 
in een eenvoudig gastenhuis)

++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 
dag 2 t.e.m. avondmaal op dag 12 in 
lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel - Baku en Tbilisi 
- Brussel telkens via Istanboel met 
Turkish Airlines, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
05/05 	 Brussel	11.30	u.
	 Istanboel	15.55	u.
05/05 	 Istanboel	17.25	u.
	 Baku	21.05u.	
17/05 	 Tbilisi	06.05	u.
	 Istanboel	07.30	u.
17/05 	 Istanboel	09.20	u.
	 Brussel	11.50	u.

STEPHAN NEETENS studeerde oude 
geschiedenis, filosofie en rechten aan de 
KU Leuven, in Bologna en Sint-Petersburg. 
Later verdiepte hij zich in het klassiek Ar-
meens en Georgisch, en de studie van 
de Kaukasische wereld en de relatie met 
het Byzantijnse Rijk. Hij reisde vanuit 
die interesses al vaak naar de zuidelijke 
Kaukasus en Rusland. Sinds 10 jaar is hij 
actief in de wereld van het sociaal recht 
en beleid, eerst als advocaat, daarna als 
ambtenaar bij de FOD Sociale Zekerheid. 
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Met Marleen Reynders naar

EGYPTE
MARLEEN REYNDERS: ‘We reizen van Caïro 
tot Aboe Simbel doorheen een fabelachtig 
Nijllandschap, waaruit indrukwekkende mo-
numenten opdoemen die spreken van groot-
se daden, mysterieuze rituelen en complexe 
ideeën. Op het dek van ons luxueus cruise-
schip mijmeren we over de grote materiële 
en ideologische rijkdom van deze intrige-
rende Oudegyptische beschaving.’

DAG 1: Brussel - Caïro A
Vlucht naar Caïro. Transfer naar uw hotel.

DAG 2: Memphis - Saqqara - Caïro O-M-A
U gaat naar Memphis en Saqqara waar de 
belangrijkste begraafplaats met de bekende 
trappenpiramide van Djoser, de piramidedo-
meinen van Oenas en Teti, en diverse mastaba’s 
met reliëfvoorstellingen hun geheimen aan u 
prijsgeven. 

DAG 3: Caïro - Memphis - Luxor O-M-A
Op het plateau van Gizeh vindt u enkele van 
de klassieke overblijfselen terug uit het oude 
Egypte: de beroemde piramiden van Cheops, 
Chefren en Mycerinus en de mysterieuze sfinx. 
U neemt een kijkje in de piramide van Cheops 
en het zonnebootmuseum. U brengt de namid-
dag door in het museum van Egyptische kunst. 
Aansluitend transfer naar de luchthaven van 
Caïro voor de avondvlucht naar Luxor. 

DAG 4: Luxor - Karnak - Luxor O-M-A
In Karnak verkent u het gigantische tempelcom-
plex, door de Egyptenaren de ‘harem van Amon’ 
genoemd, en het openluchtmuseum. U sluit de 
dag af met een uitgebreide ontdekkingstocht 
in het museum van Luxor. 

DAG 5: Luxor O-M-A
Vandaag staan enkele parels uit het oude Thebe 
op het programma, waaronder de bekende Val-
lei der Koningen, de Vallei der Nobelen en Deir 
el Medina. Daar woonden de kunstenaars en 
arbeiders die verantwoordelijk waren voor de 
graven in de Vallei der Koningen. U neemt ook 
een kijkje in de Hathortempel en in de graven 
van Sennedjem en Pachedou, en brengt een 
bezoek aan de vlakbij gelegen Vallei der Edelen. 

DAG 6: Dendera - Edfu O-M-A
In Dendera bewondert u de tempel van godin 
Hathor. Na het middagmaal vaart u via de Esna-

sluis naar Edfu. U geniet van een ontspannende 
namiddag aan boord. Uw reisleider Marleen 
Reynders geeft een lezing.

DAG 7: Edfu - Kom Ombo - Aswan O-M-A
U bezoekt Edfu met de tempel van Horus, de 
zonnevalk en beschermheer van de farao’s. 
Daarna vaart het schip verder naar Kom Ombo, 
waar u de dubbele tempel gewijd aan twee 
goden, de valk Horus en de krokodil Sobek, 
verkent. Na het bezoek baant de boot zich een 
weg door de feloeka’s naar Aswan.

DAG 8: Aboe Simbel - Aswan O-M-A
U gaat op excursie per autocar door de woestijn 
naar de grootse tempels van Aboe Simbel, die 

‘gered’ werden van het stijgende water van het 
Nassermeer en 60 m hogerop opnieuw zijn op-
gebouwd. Op de terugweg naar Aswan bezoekt 
u het Nubisch Museum.

DAG 9: Kalabsha - Philae O-M-A
De minder bekende Mandoelistempel van Ka-
labsha, de gigantische onvoltooide obelisk in 
de bekende granietgroeven en de Hoge Dam 
staan vandaag op het programma. Daarna 
gaat u naar het idyllische eiland Philae, met 
de mooie Isistempel. 

DAG 10: Cruise op de Nijl O-M-A
U vertoeft een volledige dag aan boord terwijl 
het schip u naar Edfu brengt.

DAG 11: Luxor O-M-A
U vaart verder naar Luxor waar u een vervolg 
breit aan het bezoek aan de westelijke oever 
met de Vallei der Koninginnen, de tempel 
van Hatsjepsoet, Medinet Haboe en de kolos 
van Memnon. Na het middagmaal aan boord 
bezoekt u het Mummificatiemuseum en de 
tempel van Luxor.

DAG 12: Luxor - Caïro - Brussel O
Ochtendtransfer naar de luchthaven van Luxor 
voor de terugvlucht via Caïro naar Brussel.

Caïro

Egypte

Saqqara

Luxor

Efdu

Esna

Aswan

Aboe Simbel

Nassermeer

Golf van Suez

Suez

Middellandse Zee

Alexandrië

Nijl

50 km
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REISDATA
 →  di 5 februari 2019
 ←  za 16 februari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.395
toeslag 1-persoonskamer: € 360
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 
€ 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken (incl. Aboe Simbel)
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Marleen Reynders
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, 

boord- en restaurantpersoneel
++  Het boek De Nijl stroomopwaarts. Het 

Egypte van de farao’s van Marleen Reyn-
ders (1 per kamer), u aangeboden door 
Davidsfonds Cultuurreizen 

++  7 nachten verblijf aan boord van het 
vijfsterrencruiseschip M/S Queen of 
Hansa (of gelijkwaardig)

++  Overnachtingen met ontbijt in de hotels 
Méridien Pyramids***** in Caïro en Stei-
genberger Nile Palace***** in Luxor (of 
gelijkwaardig)

++  Alle maaltijden vanaf het avondmaal op 
dag 1 t.e.m. het (vroege) ontbijt op dag 
12 aan boord van het schip, in de hotels 
of in lokale restaurants

++  Vluchten Brussel - Caïro en Luxor - 
Brussel via Caïro met EgyptAir, de 
binnenlandse vluchten, de luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar 

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
05/02 	 Brussel	15.15	u.
	 Caïro	20.20	u.
16/02 	 Luxor	06.20	u.
	 Caïro	07.30	u.	
16/02 	 Caïro	10.10	u.
	 Brussel	14.45	u.	

MARLEEN REYNDERS is licentiaat in de 
egyptologie en de musicologie en geeft lezingen 
en gastcolleges in binnen- en buitenland. Zij 
was voorzitter van Egyptologica Vlaanderen, 
een wetenschappelijke vereniging die de Oud-
Egyptische cultuur bij een ruim publiek wil bren-
gen. Van haar hand verschenen bij Davidsfonds 
de boeken Onder het oog van de Zonnegod, 
Kunstschatten uit Egypte en Stroomopwaarts 
de Nijl. Voor Davidsfonds Cultuurreizen heeft ze 
al heel wat reizen naar Egypte geleid.
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Met Réginald Moreels naar

ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
RÉGINALD MOREELS: ‘We gaan naar een land 
van God en geweld. Land van muren, segre-
gatie en discriminatie. Want wie waren de 
eerste bewoners van het land Kanaän? Hoe 
kwamen de 3 monotheïstische godsdiensten 
samen op enkele km² om elkaar te bekijken 
als vreemde vogels? Naast Jeruzalem gaan 
we naar de bezette Palestijnse gebieden en 
logeren ook in Ramallah ... We bezoeken ook 
projecten van de Belgische Coöperatie en een 
UNRWA-kamp.’

DAG 1: Brussel - Tel Aviv - Jeruzalem A
Vlucht naar Tel Aviv en transfer naar Jeruzalem. 
Vanaf de Olijfberg heeft u een mooi uitzicht 
over de oude stad en de omgeving. Avondmaal 
en overnachting.

DAG 2:  Jeruzalem O-M-A 
In de kerk van het Bijbels Instituut kunt u de 
ochtendmis bijwonen. U verkent het oude Je-
ruzalem, waar u een stukje op de Via Dolorosa 
wandelt en de St.-Annakerk bezoekt, net als 
de Ecce Homobasiliek en de Heilig Grafkerk. 

DAG 3: Jeruzalem O-M-A 
U bezoekt de Olijfberg, de Tuin van Gethsemane 
en het graf van Maria. Daarna gaat u naar de 
Zionsberg, het graf van koning David en de ka-
mer van het Laatste Avondmaal, de Kerk van de 
Ontslaping en de St.-Petrus in Gallicantukerk.

DAG 4: Jeruzalem - Nazareth O-M-A 
U gaat naar Nazareth, de grootste Arabische 
stad in Israël, met o.a. de Basiliek van de Ge-
boorteaankondiging. U rijdt naar het Meer van 
Galilea en gaat naar de Kerk van de Zaligspre-
kingen op de gelijknamige berg. In Kafarnaüm 
bezoekt u de oude synagoge en het huis van 
Petrus, en in Tabgha bewondert u de kerk met 
een unieke vloermozaïek. 

DAG 5: Nazareth - Akko - Bethlehem - 
Ramallah O-M-A 
Vandaag gaat u naar de oude havenstad Akko 
voor de ondergrondse kruisvaardersstad en 
de El Jazzarmoskee. Langs de Herdersvelden, 
waar de geboorte van Christus werd aange-
kondigd, reist u naar Bethlehem waar u een 
kijkje neemt in de Basiliek van de Geboorte. 
Tot slot bezoekt u het Palestijnse Wi’am Center 
dat naast een van de scheidingsmuren met 
graffiti en uitkijkposten ligt. U bezoekt ook 
het Aida vluchtelingenkamp en reist daarna 
verder naar Ramallah.

DAG 6: Ramallah O-M-A
In Ramallah bezoekt u het mausoleum van Ya-
sser Arafat. U ontmoet ook vertegenwoordigers 
van ngo’s die zich inzetten voor een oplossing 
van het Israëlisch-Palestijns conflict. Indien 
mogelijk bezoekt u ook een hospitaal en een 
schoolproject in Hebron. Ramallah is alvast 
de ideale locatie om te luisteren naar verhalen 
over het dagelijkse leven van de Palestijnen.

DAG 7: Ramallah - Massada - Ein Gedi O-M-A
Door de Wadi Kelt met zicht op het St.-Joris-
klooster reist u verder tot Jericho, de laagst 
gelegen en ook de langst continu bewoonde 
stad ter wereld. Met de kabelbaan gaat u naar 
het klooster van Karantal op de Berg van Ver-
zoeking. Ten slotte bewondert u het spectacu-
lair gelegen fort van Massada. Overnachting 
in Ein Gedi.

DAG 8: Ein Gedi - Tel Aviv - Brussel O
U kunt nog een wandeling maken in het natuur-
reservaat van Ein Gedi. Dan keert u terug naar 
Tel Aviv voor de terugvlucht. 

In het programma van deze reis leggen we een extra 
focus op de Palestijnse gebieden. Er komen dan ook 
zoveel mogelijk unieke ontmoetingen aan bod: met 
de lokale Belgisch-Palestijnse contacten zoals het 
BTC Palestinian Territory of met een Belgische pater 
in het Biblical Institute of Jerusalem. We logeren ook 
2 nachten in Ramallah om beter ontmoetingen te 
kunnen organiseren met de ngo’s die daar actief 
zijn. Indien mogelijk voorzien we ook een bezoek 
aan het hospitaal en een schoolproject in Hebron. 
Uiteraard zijn die ontmoetingen afhankelijk van de 
beschikbaarheid van de vertegenwoordigers op dat 
moment. Bovendien nemen verplaatsingen in Pales-
tijns gebied altijd wat meer tijd in beslag dan gewone 
verplaatsingen. Maar wij doen ons uiterste best om 
dit programma zoveel mogelijk te respecteren en 
gelijkwaardige alternatieven te voorzien indien nodig.
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AFREISDATA
 →  di 26 maart 2019
 ←  di 2 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 2.680
toeslag 1-persoonskamer: € 595 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Réginald 
Moreels

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Israël 

en Palestina
++  Overnachtingen met ontbijt in het 

centraal gelegen Golden Walls Ho-
tel*** in Jeruzalem, de Villa Naza-
reth***, het Millennium Hotel**** in 
Ramallah en het Ein Gedi Kibboets 
Hotel*** (of gelijkwaardig)

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

++  Vluchten Brussel - Tel Aviv h/t met 
Brussels Airlines, de luchthaventak-
sen en CO2 compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
26/03 	 Brussel	09.35	u.
	 Tel	Aviv	15.00	u.
02/04 	 Tel	Aviv	16.05	u.
	 Brussel	20.00	u.

RÉGINALD MOREELS is chirurg, 
medeoprichter van de Belgische tak van 
Artsen zonder Grenzen en oud-minister 
van Ontwikkelingssamenwerking. Ook 
nu nog neemt hij geregeld deel aan 
chirurgische missies in conflictgebieden 
als Irak, Syrië, CAR, Oost-Congo, Burkina 
Faso en Benin. Met Palestina heeft hij een 
band sinds de regeerperiode 1995-1999. 
Hij heeft toen in de hervorming van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
Palestina opgenomen als een van de 
concentratielanden van België.
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Met Bart Van Thielen naar

ISRAËL & DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
BART VAN THIELEN: ‘Tijdens deze reis bezoe-
ken we het oude Jeruzalem, overnachten we 
in een voormalige kibboets, bezichtigen we 
de archeologische sites van Jericho, Zippori, 
Akko, Caesarea … Daarnaast treedt u in de 
voetsporen van Jezus Christus in Bethlehem, 
Nazareth en op de Olijfberg. U vierde kerst-
avond 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 
Caesarea en reist verder naar Haifa, waar u op 
de Carmelberg 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 
Geboorteaankondiging en de Kerk van de Hei-
lige 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 Ha-
dassah 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. On-
derweg bezoekt u het klooster in Wadi Qelt. 
Daarna gaat u naar Qumran, waar de Dode 
Zeerollen werden gevonden, 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. Trans-
fer naar de luchthaven voor de rechtstreekse 
terugvlucht.
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REISDATA
 →  do 20 december 2018
 ←  vr 28 december 2018

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

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Bart 
Van Thielen

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Israël 

en de Palestijnse gebieden
++  Overnachtingen met ontbijt in com-

fortabele 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 luchthaven-
taksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
20/12 	 Brussel	18.25	u.
	 Tel	Aviv	23.50	u.
28/12 	 Tel	Aviv	16.00	u.
	 Brussel	20.00	u.

BART VAN THIELEN was 25 jaar 
verbonden aan de KU Leuven als direc-
teur 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 
gewaardeerd reisleider en bezocht Israël 
al vaak.
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Met Karel Peeters naar

LIBANON
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 luxueuze winkels liggen langs 
statige boulevards, die traditie en modernisme 
naadloos in elkaar laten overgaan. In de restau-
rants 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 net voor middernacht aankomt.

DAG 2: Beiroet O-M-A
Vandaag maakt u kennis met de hoofdstad van 
Libanon. 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 Mu-
seum 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 kruisvaar-
derskasteel uit de 12de eeuw. In het haventje 
ontdekt u de zeevaarders- en handelstalenten 
van de Feniciërs. U luncht in hetzelfde res-
taurant 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 
wereldberoemde Baalbek. Met de goed be-
waarde Jupiter- en Bacchustempels is het oude 
Heliopolis een indrukwekkende Romeinse site. 
Na het middagmaal maakt u er ook kennis met 
de wijngaarden en wijnhuizen die de 3.000-ja-
rige traditie nog altijd succesvol voortzetten. 
U sluit 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 
eeuwenlang een veilig onderkomen vinden. U 
bezoekt het paleis van Beiteddine, gekenmerkt 
door de mix van Arabische architectuur en Itali-
aanse barok. Het paleis, de zomerresidentie van 
de president, herbergt een prachtige collectie 
historische mozaïeken. U bezoekt 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 burger-
huizen 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. Terugvlucht 
naar Brussel via Istanboel.

Sidon

LIBANON

Nahr Al Kalb
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  vr 28 december 2018
 ←  wo 2 januari 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.150
toeslag 2-persoonskamer voor 
single gebruik: € 995 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 30 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Karel 
Peeters

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Frans- of Engelstalige 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 aange-
paste wijnen

++  4 middagmalen en 2 avondmalen in 
goede lokale restaurants

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/12 	 Brussel	15.15	u.
	 Istanboel	20.35	u.
28/12 	 Istanboel	22.35	u.
	 Beiroet	23.25	u.
02/01 	 Beiroet	15.45	u.
	 Istanboel	18.55	u.
02/01 	 Istanboel	20.20	u.
	 Brussel	21.55	u.

KAREL PEETERS studeerde rechten 
en kerkelijk recht aan de KU Leuven en 
doceert er Recht en toerisme. 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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Met Leila Besharat naar

IRAN
LEILA BESHARAT: ‘Ik neem u graag mee naar 
mijn land met zijn eeuwenoude tradities als 
eerste grootmacht onder de keizers Cyrus, 
Darius en Xerxes. Ik toon u de rijkdom en de 
schitterende schoonheid van de Perzische 
paleizen en moskeeën in steden als Kashan, 
Isfahan en Shiraz en laat u kennismaken met 
de enorme gastvrijheid en dichterlijkheid van 
mijn volk. Ook staan er enkele lokale ont-
moetingen, waaronder een maaltijd bij mijn 
familie, op het programma! Dat verhoogt de 
echte beleving tijdens uw reis.’

DAG 1: Brussel - Istanboel - Teheran 
Vlucht via Istanboel naar Teheran.

DAG 2: Teheran O-M-A
U vertoeft een hele dag in de hoofdstad en be-
zoekt o.a. het archeologisch museum met stuk-
ken van de prehistorie, de Achaemenidische 
en de Sassanidische tijd, en het Golestanpaleis, 
een meesterwerk uit het Qajaren tijdperk, met 
de beroemde pauwentroon en spiegelmozaïe-
ken. Daarna gaat u naar het Abginehmuseum 
met een mooie collectie glas en keramiek.

DAG 3: Teheran - Kashan O-M-A
U reist met de trein naar Kashan, een traditi-
onele woestijnstad, halfweg tussen Teheran 

en Isfahan. Daar ervaart u een ander gezicht 
van Iran, anders dan het modernere Teheran.

DAG 4: Kashan O-M-A
Het oude centrum van Kashan heeft zijn woes-
tijnarchitectuur kunnen behouden. U bezoekt 
de historische bazaar met een prachtig theehuis 
en de oude koopmanshuizen (18de-19de eeuw). 
Daarna gaat u naar het Sultan Amir Ahmad-
badhuis, de Agha Bozorgmoskee en de histori-
sche tuin Bagh-e Fin uit de tijd van Shah Abbas I.

DAG 5: Abyaneh - Isfahan O-M-A
Onderweg naar Isfahan bezoekt u Abyaneh, 
een zeer oud dorpje waar cultuur en tradities 
van taal en klederdracht bewaard zijn geble-
ven. U geniet van een avondwandeling naar 
het Maidan-e Naqsh-e-Jahanplein, een van 
de mooiste pleinen ter wereld.

DAG 6 & 7: Isfahan O-M-A
Isfahan, de ‘helft van de wereld’, is de hoofd-
stad van het Safavidenrijk en ongetwijfeld het 
hoogtepunt van de reis. De oude bruggen over 
de Zayande Rud, de koepels van de medres-
sas, de prachtige tuinen, het samenspel van 
kalligrafie en tegeldecoraties in de moskeeën, 
de paviljoenen en de paleizen zijn de getuigen 
van de glorieperiode van de Perzische cultuur. 
U krijgt de tijd om rond te dwalen in de bazaar 
en te genieten van een typisch Iraanse thee in 
een bijzonder ingericht theehuis.

DAG 8: Nain - Yazd O-M-A
U trekt naar de woestijnstad Yazd en reist 
daarbij via Nain, een klinkende naam voor 
tapijtkenners. U bezoekt de oude moskee en 
het etnologisch museum dat ondergebracht is 
in een prachtig Safavidisch woonhuis. U stopt 
nog in Meybod met de typische woestijnarchi-
tectuur en de karavanserai.

DAG 9: Yazd O-M-A
Yazd is nog altijd een van de oudste steden ter 
wereld en het centrum van het zoroastrisme, een 
van de oudste religies ter wereld. Een zoroastri-
sche priester zal u meer vertellen over de basis 
van - de belangrijkste godsdienst van Iran voor 
de Islam - het zoroastrisme: ‘goed denken - goed 
spreken - goed doen’ en de strijd tussen het 

goede en het kwade. U bezoekt de vuurtempel 
met het heilige vuur dat al 1.500 jaar brandend 
wordt gehouden, en de 18de-eeuwse Torens der 
Stilte, waar de doden van de zoroasters werden 
neergelegd als aas voor de gieren. Verder bezich-
tigt u de Vrijdagmoskee uit de 14de eeuw, het 
Amir Chakhmaqplein, het unieke irrigatiesys-
teem van de ondergrondse waterkanaaltjes en 
de al even unieke badgirs of windtorens. 

DAG 10: Pasargadae - Shiraz O-M-A
U rijdt naar Shiraz. Onderweg stopt u in het 
charmante woestijnstadje Abarkuh met een 
4.000 jaar oude cypres. U reist verder naar 
Pasargadae. Daar versloeg Cyrus de Grote, 
stichter van het Perzische Rijk, in 550 v. Chr. 
de koning der Meden.

DAG 11: Shiraz O-M-A
Vroeg uit de veren voor een bezoek aan de oud-
ste fruit- en groetenmarkt van de stad, waar u 
samen met uw reisleider inkopen zult doen. 
Nadien bezoekt u de ‘stad van rozen, dichters en 
nachtegalen’ waar de graven van Saadi en Hafez, 
Irans grootste en nog altijd geliefde dichters, zich 
bevinden. U reist verder naar de Narejestantuin 
en de Nasir al Molkmoskee met geglazuurde mo-
tieftegels en een roze koepel. U wandelt door de 
Vakilbazaar en tal van karavanserais. ‘s Avonds 
geniet u van een typisch Perzische maaltijd in 
een hartverwarmende Iraanse familiale sfeer, 
in het ouderlijk huis van uw reisleider. De fa-
milie van Leila zal de aangekochte waren van 
de vroegmarkt voor u bereiden.

DAG 12: Persepolis/Naqsh-e Rostam - 
Shiraz - Istanboel O-M-A
U vertrekt op excursie naar de 2.500 jaar oude 
ruïnes van Persepolis. U betreedt de imposante 
site door de Poort der Naties, bewaakt door reus-
achtige gevleugelde stieren met mensenhoofden. 
Daarna gaat u naar Naqsh-e Rustam, waar mo-
numentale Achaemenidische koningsgraven in 
de bergwand zijn uitgehouwen. Na middernacht 
vliegt u terug naar Brussel via Istanboel.

DAG 13: Istanboel - Brussel
Aankomst in Brussel.

200 km
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  ma 8 april 2019
 ←  za 20 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.870
toeslag 1-persoonskamer: € 875 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Leila 
Besharat

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Iran
++  Overnachtingen in goede lokale 

vier- en vijfsterrenhotels
++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op 

dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
12 in lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel - Teheran en 
Shiraz - Brussel telkens via Istan-
boel met Turkish Airlines, de lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
08/04 	 Brussel	15.00	u.
	 Istanboel	19.20	u.
08/04 	 Istanboel	20.55	u.
	 Teheran	01.30	u.	(op	09/04)
20/04 	 Shiraz	03.00	u.
	 Istanboel	05.35	u.
20/04 	 Istanboel	08.00	u.
	 Brussel	10.35	u.	

LEILA BESHARAT  studeerde En-
gelse Literatuur in Shiraz en doceerde 
Engels in privéscholen in Iran. Samen met 
haar ouders leidde ze enkele jaren het 
familiebedrijf Vanishai, gespecialiseerd 
in de productie van koekjes en chocola-
deproducten voor de lokale afzetmarkt. 
In België studeerde zij op een intensieve 
manier Nederlands, zodat ze nu zowel 
schriftelijk als mondeling vlot drietalig 
is (Farsi, Engels en Nederlands). Sinds 
enkele jaren organiseert en leidt zij reizen 
naar Iran.
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Met Lieve De Clerck naar 

CHINA
LIEVE DE CLERCK: ‘Ik nodig u uit om samen 
met mij China te bereizen, om er de dynami-
sche grootsteden en het rustige platteland te 
bezoeken, om de onvergelijkbare cultuur te 
ondergaan, de schoonheid en de complexiteit 
van zijn taal te ervaren, om de religies, de 
tradities en de boeiende geschiedenis te 
leren kennen, de hartelijkheid van het volk 
te voelen en om samen unieke momenten 
te beleven.’

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Shanghai
Vlucht naar Shanghai via Amsterdam.

DAG 2: Shanghai M-A
U komt aan in de metropool Shanghai. Daarna 
wandelt u in het oude gerestaureerde stads-
gedeelte. Na een wandeling in de Tuin van 
Mandarijn Yu kuiert u langs de oever van de 
Huangpurivier op de Bundpromenade.

DAG 3: Shanghai O-M-A
In Pudong, het financiële centrum van de stad, 
gaat u naar het Shanghai World Financial Cen-
ter voor een panoramisch zicht. Na een boot-
tocht op de Huangpurivier wandelt u in de 
trendy stadswijk Xintiandi in de voormalige 
Franse Concessie. U bezoekt de witte Jaden 
Boeddhatempel.

DAG 4: Suzhou O-M-A
Na een bezoek aan het Shanghai Museum reist 
u naar Suzhou met twee mooie tuinen: die van 
de Nederige Bestuurder en die van de Meester 
van de Visnetten. ’s Avonds geniet u van een 
recital met traditionele muziek en zang. Voor u 
Suzhou verlaat, leert u alles over zijdevlinders, 
spindraden en zijdeproductie.

DAG 5: Tongli - Hangzhou O-M-A
Onderweg naar Hangzhou geniet u van een 
middagmaal in het goed bewaarde en dynami-
sche waterdorpje Tongli. In Hangzhou ervaart 
u het dynamische straatleven en bezoekt er 
een traditionele apotheek.

DAG 6: Hangzhou O-M-A
In het pelgrimsoord bezoekt u de Lingyintem-
pel en bewondert u 10.000 boeddha’s. U wan-
delt langs de oever en vaart op het Westelijke 
Meer waaraan tal van romantische legendes 
zijn verbonden. ’s Avonds geniet u van een 
prachtige watervoorstelling.

DAG 7: Hangzhou - Xian O-M-A
Vlucht naar Xian. Daar ontdekt u in de mos-
limwijk de Grote Moskee, gebouwd in Chinese 
stijl. Als avondmaal proeft u een typisch Xian-
stoommandengerecht.

DAG 8: Xian O-M-A
Een hoogtepunt van deze reis is beslist de ar-
cheologische site van het Terracottaleger van 
de allereerste keizer, Qin Shi Huang. ’s Avonds 
geniet u van een verfijnd avondmaal met een 
wervelende Tang Dynasty dans- en muziekshow.

DAG 9: Xian O-M-A
U bezoekt het Shaanxi Provinciaal Museum dat 
een indrukwekkende collectie oude kunstob-
jecten herbergt. In de namiddag vertoeft u in 
het park van de Kleine Pagode. Een Chinese 
professor geeft u een cursus kalligrafie. In Xian 
leert u ook over de historische en hedendaagse 
waarde van jade.

DAG 10: Xian - Luoyang O-M-A
Het is maar even sporen naar Luoyang. U maakt 
er een mooie wandeling langs de Yirivier, waar 

duizenden Boeddhabeelden gesculpteerd wer-
den in de grotten van Longmen. 

DAG 11: Luoyang O-M-A
Na een wandeling in de oude stad neemt u de 
exprestrein naar Beijing.

DAG 12: Beijing O-M-A
U bezoekt de Hemeltempel in het fraaie Ti-
antanpark. Daarna staan het Zomerpaleis en 
een boottochtje op het Kunmingmeer op het 
programma.

DAG 13: Beijing O-M-A
Vandaag gaat u naar het Nationaal Museum op 
het bekende Tiananmenplein. Daarna bezoekt 
u het Oude Observatorium, een astronomisch 
museum waar u het werk van de Vlaamse je-
zuïet Ferdinand Verbiest ziet. Daarna gaat u 
naar de Olympische site met het bekende Vo-
gelneststadion.

DAG 14: Chengde O-M-A   
Onderweg naar Chengde maakt u een onver-
getelijke wandeling op de Grote Muur.

DAG 15: Chengde - Beijing O-M-A 
U bezoekt het oude Zomerpaleis en de magni-
fieke tuinen, de tempel van de Universele Vrede 
met de grote boeddha en het kleine Potalapa-
leis met goud bedekte daken.

DAG 16: Beijing O-M-A
U wandelt in de Verboden Stad. U geniet van 
een middagmaal in een typisch restaurantje 
aan het Shichahaimeer in de Hutong, een 
700-jarige stadswijk. ’s Avonds staat de be-
faamde gelakte pekingeend op het menu.

DAG 17: Beijing - Amsterdam - Brussel
Terugvlucht via Amsterdam.

CHINA
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  vr 12 april 2019
 ←  zo 28 april 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 3.995
toeslag 1-persoonskamer: € 860
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: 
€ 60
min. 15 en max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Lieve De Clerck
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor chauffeurs en lokale gidsen
++  Handig reisgidsje Te gast in China
++  Het boek Het milde parfum van de perzik-

bloesem van Lieve De Clerck (1 per kamer) 
++  Overnachtingen met ontbijt in kwali-

teitsvolle viersterrenhotels
++  Alle maaltijden vanaf het middagmaal 

op dag 2 t.e.m. het avondmaal op dag 
16 in lokale restaurants of de hotels

++  Vluchten Brussel - Shanghai en Beijing 
- Brussel telkens via Amsterdam met 
KLM, de binnenlandse vlucht, de lucht-
haventaksen en CO2-compensatie

++  Exprestrein Xian - Luoyang en Luoyang - 
Beijing in 2de klasse

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
12/04 	 Brussel	15.00	u.
	 Amsterdam	15.55	u.
12/04 	 Amsterdam	17.20	u.
	 Shanghai	10.05	u.	(op	13/04)
28/04 	 Beijing	10.55	u.
	 Amsterdam	15.20	u.
28/04 	 Amsterdam	16.55	u.
	 Brussel	17.40	u.

LIEVE DE CLERCK is sinds haar jeugd 
sterk verbonden met het Oosten, vooral met 
China. Als rugzaktoeriste maakte ze in haar 
eentje een tocht van meer dan 8.000 km, daar-
na bereisde zij 20 jaar lang beroepsmatig alle 
regio’s. Ze studeerde Chinees aan het CLT in 
Leuven en aan de universiteiten van Shanghai 
(Fudan) en Xian (Chang’an). Ze begrijpt de 
complexiteit van het Chinese maatschappelijke 
leven en koestert de cultuur. Als auteur van 
de epische roman Het milde parfum van de 
perzikbloesem ontving zij in 2015 een literaire 
residentie in Beijing.
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Met Anne Desplenter naar 

INDIA
ANNE DESPLENTER: ‘Een explosie van kleur, 
overweldigend veel indrukken, vreemde en 
verrijkende ontmoetingen ... Iedere keer op-
nieuw een avontuur, en dat met enthousiaste 
reisgenoten. Iedere keer opnieuw de vreugde 
(mee)delen van een nieuwe ontdekking …’

DAG 1: Brussel - Abu Dhabi - Delhi
Vlucht naar Delhi via Abu Dhabi.

DAG 2: Delhi O-M-A
In de hoofdstad Delhi wordt u ondergedompeld 
in ‘Incredible India’. U bezoekt het Nationaal 
Museum, de tombe van Humayun en de Qutub 
Minar, en bezichtigt een knap staaltje van de 
Mogolarchitectuur.

DAG 3: Delhi - Mandawa O-M-A
U gaat naar Mandawa en wandelt er door de 
wijk met talrijke haveli’s of koopmanshuizen 
met boeiende muurschilderingen.

DAG 4: Bikaner O-M-A
U ontdekt de woestijnstad Bikaner, die dankzij 
haar ligging langs de eeuwenoude karavaan-
routes uitgroeide tot een bloeiende nederzet-
ting. U bezoekt er het Junagarhfort en overnacht 
in het majestueuze Lallgarhpaleis.

DAG 5: Jaisalmer O-M-A
Jaisalmer of de Gouden Stad is een van de 
meest exotische steden van deze reis. De his-
torische monumenten zijn meestal bewoond 
en de stad lijkt weggeplukt uit de sprookjes 
van Duizend-en-een-nacht.

DAG 6: Jaisalmer O-M-A
U verkent Jaisalmer verder met o.a. de prach-
tige haveli’s, het Sonargarhfort en de talrijke 
jaïntempels. In de bazaar ziet u het typische 
borduurwerk met kleine stukjes spiegelend 
glas. Daarna gaat u naar de Samduinen voor 
de zonsondergang.

DAG 7: Jodhpur - Rohetgarh/Luni O-M-A
U verkent Jodhpur, een belangrijk handels-
centrum. Daar staat het immense fort van 
Mehrangarh, het grootste verdedigingswerk 
van Rajasthan. Daarna reist u verder tot Ro-
hetgarh/Luni.

DAG 8: Ranakpur - Udaipur O-M-A
De weg naar het idyllische Udaipur loopt langs 
een van de mooiste jaïntempels: de Chaumukha 
of Tempel van de Vier Gezichten. Het is een 
schitterend bouwwerk van wit marmer versierd 
met bijzonder beeldhouwwerk.

DAG 9: Udaipur O-M-A
Udaipur is een van de meest romantische ste-
den van Rajasthan dankzij de groene vallei met 
vele meren, parken en tuinen. Ook de paleizen, 
waaronder het beroemde Stadspaleis, maken 
de stad uniek. U geniet van een boottochtje 
op Lake Pichola.

DAG 10: Deogarh O-M-A
U rijdt naar Deogarh met het gelijknamige pa-
leis. In het fort midden in het kleurrijke dorpje 
wacht u opnieuw een aangenaam verblijf.

DAG 11: Jaipur O-M-A
U gaat naar de roze stad Jaipur, de hoofdstad 
van Rajasthan. Tijdens de stadsrondrit bezoekt 
u er het Jantar-Mantar-observatorium en het 
stadspaleis.

DAG 12: Jaipur O-M-A
Vandaag bezoekt u o.a. het bekende Paleis der 
Winden, speciaal gebouwd voor de dames van 
de harem van de maharadja, en het Amberfort.

DAG 13: Agra O-M-A
U reist naar Agra. Onderweg bezoekt u het 
Fatehpur Sikri. In Agra ontdekt u het Rode Fort.

DAG 14: Agra - Delhi O-M-A
Vandaag staat u oog in oog met de Taj Mahal. 
Dat mausoleum dat Shah Jehan bouwde voor 
zijn geliefde Mumtaz Mahal is van een onge-
evenaarde schoonheid. In de namiddag rijdt 
u naar Delhi.

DAG 15: Delhi - Abu Dhabi O-M-A
U bezoekt de imposante moskee van Jama Masjid. 
U rijdt langs de India Gate, Raj Ghat, het monu-
ment voor Mahatma Gandhi en het Rode Fort. U 
bezoekt de Gurudwara Sis Ganj, een levendige 
tempel en heiligdom van de Sikhs. Daarna hebt 
u vrije tijd om nog wat te winkelen. Na een licht 
avondmaal volgt de transfer naar de luchthaven.

DAG 16: Brussel
Aankomst in Brussel.

DE HERITAGE HOTELS … EEN VERBLIJF 
IN STIJL
De maharadja’s verbleven in prachtige paleizen vol 
luxe en comfort, tot ze na de onafhankelijkheid van 
het land hun privileges verloren. Op dat moment werd 
het voor hen moeilijker om hun luxueuze residenties 
te onderhouden. Heel wat maharadja’s lieten hun 
eigendom dan ook ombouwen tot een museum of 
luxehotel, een Heritage Hotel. Tijdens deze reis logeert 
u op verschillende plaatsen in zo’n Heritage Hotel. 
Zo kunt u comfortabel en in stijl (na)genieten van 
de glorie van de maharadja’s in de meest exotische 
deelstaat van India.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA 
 →  vr 23 november 2018
 ←  za 8 december 2018

 →  ma 11 maart 2019
 ←  di 26 maart 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.475  
toeslag 1-persoonskamer: € 945 
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

toelichting door Anne Desplenter 
++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in India
++  Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvolle 

hotels (in Mandawa, Bikaner, Rohetgarh/Luni, 
Deogarh en Jaipur in Heritage Hotels) 

++  Alle maaltijden vanaf het ontbijt op dag 2 t.e.m. 
het avondmaal op dag 15 in lokale restaurants 
of de hotels

++  Vluchten Brussel - Delhi h/t met Etihad Airways 
telkens via Abu Dhabi, de luchthaventaksen 
en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
23/11 	 Brussel	10.05	u.
	 Abu	Dhabi	19.55	u.	
23/11 	 Abu	Dhabi	21.50	u.
	 Delhi	02.40	u.	(op	24/11)
07/12 	 Delhi	21.05	u.
	 Abu	Dhabi	23.40	u.	
08/12 	 Abu	Dhabi	02.45	u.
	 Brussel	07.30	u.	

11/03 	 Brussel	10.05	u.
	 Abu	Dhabi	19.55	u.	
11/03 	 Abu	Dhabi	21.50	u.
	 Delhi	02.40	u.	(op	12/03)
25/03 	 Delhi	21.05	u.
	 Abu	Dhabi	23.40	u.	
26/03 	 Abu	Dhabi	02.45	u.
	 Brussel	07.30	u.	

ANNE DESPLENTER  leerde India kennen 
toen ze een schoolproject in Jaipur steunde. Haar 
eerste bezoek was een openbaring. Haar fascinatie 
voor de Indische cultuur is sindsdien alleen nog 
maar gegroeid en ze reisde al verschillende keren 
door Rajasthan. Naast Egypte en Italië is India haar 
grote reisliefde. Ze wordt erg gewaardeerd als een 
enthousiasmerend reisleider.
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Met Helga Van der Veken naar

THAILAND
HELGA VAN DER VEKEN: ‘Tijdens deze reis 
ontdekt u de rijke geschiedenis, cultuur en 
overweldigende natuur van Thailand. U door-
kruist het bruisende Bangkok, komt meer te 
weten over het oorlogsverleden rond de River 
Kwai en bezoekt de historische hoofdstad 
Ayutthaya. U toert door enkele iconische 
natuurgebieden en wordt ingewijd in het be-
langrijke werk van WWF om de unieke natuur-
lijke rijkdom samen met de lokale bevolking 
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 
als zijn agenda dat toelaat.

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 
dinercruise 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 
hoofdstad van Siam, bezoekt u in Saraburi de 
Wat Phra Phutthabat, de tempel van Boeddha’s 
voetafdruk. In Ayutthaya verkent u de tem-
pelruïnes 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 lang-
staartboot door de beroemde drijvende markt. 
U bezoekt de Wat Bang Kung tempel, verstren-

geld met de wortels van een banyanboom. U 
reist verder naar de unieke treinmarkt Talad 
Rom Hoop. ’s Avonds maakt u een boottocht 
en ziet u de duizenden dansende vuurvliegjes.

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 vissers 
aan het werk te zien. Dan gaat u naar Petcha-
buri voor de Khao Yoi Cave met de honderden 
Boeddhabeeldjes. U bezoekt het Phra Nakhon 
Khiri Historical Park.

DAG 11: Khao Sam Roi Yot & Kui Buri Natio-
naal 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 tem-
pelgrot Praya Nakhon. In de namiddag bezoekt 
u het Kui Buri Nationaal Park. Mede dankzij de 
inspanningen van WWF leven er vandaag nog 
wilde olifanten.

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 en rechtstreekse vlucht naar Brussel.

DAG 15: Brussel 
Aankomst in Brussel.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  do 7 februari 2019
 ←  do 21 februari 2019

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

Deze cultuurreis is  
een coproductie van 
Davidsfonds  
Cultuurreizen en WWF

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Helga 
Van der Veken

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en chauf-

feurs
++  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 

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
07/02 	 Brussel	13.10	u.
	 Bangkok	06.10	u.	(op	08/02)
21/02 	 Bangkok	00.30	u.
	 Brussel	07.00	u.

HELGA VAN DER VEKEN is bioloog-
ecoloog en als ambassadeur betrokken 
bij de werking van WWF België. Samen 
met haar echtgenoot organiseert en leidt 
ze sinds 1986 natuur(fotografie)reizen. 
Natuurbehoud, milieubescherming en 
duurzame ontwikkeling zijn de rode draad 
door haar loopbaan. Vandaag is ze senior 
duurzaamheidsadviseur bij een financiële 
instelling en ligt haar focus op klimaat-
verandering.
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Met Katelijne Hermans naar

ETHIOPIË
KATELIJNE HERMANS: ‘We wandelen langs 
eeuwenoude rotskerken, ontmoeten (mythi-
sche?) nakomelingen van koning Salomon en 
de koningin van Sheba, gaan op zoek naar 
krokodillen en geladabavianen en zien hoe 
duizenden christenen Palmzondag vieren. 
We dalen af naar de bronnen van de Nijl en 
eten in hogere sferen, op meer dan 3.000 m 
hoogte in het Simiengebergte.’

DAG 1: Brussel - Addis Ababa
Vlucht naar Addis Ababa.

DAG 2: Addis Ababa M-A
Aankomst in de vroege ochtend. U bezoekt 
o.m. de St.-Georgekathedraal en het Nationaal 
Museum met o.a. de overblijfselen van het 3,5 
miljoen jaar oude skelet van Lucy. 

DAG 3: Addis Ababa - Arba Minch O-M-A
U bezoekt het etnologisch museum en de Tri-
nitykathedraal, de grootste orthodoxe kerk van 
het land en de laatste rustplaats van keizer Haile 
Selassie. Daarna vliegt u naar Arba Minch en 
reist u verder naar het hotel aan de meren Abaya 

en Chamo. Onderweg bezoekt u een van de dorp-
jes van de Dorze, bekend om hun weefkunst.

DAG 4: Arba Minch O-M-A
Tijdens een boottocht op het Chamomeer kunt u 
krokodillen en nijlpaarden spotten. Daarna rijdt 
u naar de Konzo waar u kennismaakt met de 
lokale terrasteelt, de rotsformaties die bekend 
staan als ‘het lokale New York’ bewondert, en 
het cultureel museum met een uitzonderlijke 
collectie waka’s bezoekt. 

DAG 5: Arba Minch - Langano O-M-A
Vandaag gaat u naar Shashemene, de stad 
waar de rastafaribeweging haar oorsprong 
vond. Onderweg houdt u halt bij de dorpjes 
van de animistische Wolayita.

DAG 6: Langano O-M-A
U verkent de meren van Abijatta en Shalla en 
reist daarna verder naar Wondo Genet en de 
warmwaterbronnen.

DAG 7: Langano - Addis Ababa O-M-A
Via Butajira keert u terug naar Addis. In Tiya, 
met de gelijknamige stèles, maakt u kennis met 
de monolithische cultuur van Afrika.

DAG 8: Addis Ababa - Axum O-M-A
U vliegt naar Axum en bezoekt het Antropolo-
gisch Museum en de Tsion Maryamkathedraal 
die de Ark des Verbonds huisvest. Een monnik 
staat in voor het bewaken van dat mysterie en 
hij verlaat dan ook alleen na zijn dood de kerk. 
Vandaag starten de festiviteiten voor het grote 
palmzondagfeest. 

DAG 9: Axum O-M-A
In Axum geniet u van het veelkleurige spektakel 
dat Palmzondag met zich meebrengt. In het 
stadspark ziet u de resten van het paleis van 
koning Ezana uit de 4de eeuw, de 2.000 jaar oude 
monolithische stèles, het graf van koning Khaleb 
en de ruïnes van het paleis van koningin Sheba. 

DAG 10: Axum - Simiengebergte O-M-A
U reist door het indrukwekkende Simienge-
bergte (Unesco-werelderfgoed), een traject 
van 280 km.

DAG 11: Simiengebergte - Gondar O-M-A
In de voormiddag gaat u op zoek naar de ge-
ladabavianen. In de namiddag reist u door 
naar Gondar. Daar bezoekt u de voormalige 
keizerlijke hoofdstad met het ommuurde pa-
leisdomein, de Debre Berhane Selassiekerk 
en het Bad van Fasilidas, oorspronkelijk een 
lustslot met idyllische tuin. 

DAG 12: Gondar - Bahir Dar O-M-A
U gaat naar Bahir Dar waar u een boottocht op 
het Tanameer maakt en het klooster van Ura 
Kidane-Mihret bezoekt. 

DAG 13: Bahir Dar - Lalibela O-M-A
’s Ochtends bezoekt u de watervallen van de 
Blauwe Nijl. Daarna rijdt u naar Lalibela. On-
derweg maakt u kennis met de Awra Amba 
gemeenschap die veel belang hecht aan gen-
dergelijkheid. 

DAG 14: Lalibela O-M-A
In Lalibela bezoekt u enkele van de vlakbij ge-
legen 13de-eeuwse rotskerken, die beschouwd 
worden als een van de 7 wereldwonderen 
(Unesco-werelderfgoed). De toenmalige koning 
Lalibela was zodanig in de ban van Jeruzalem 
dat hij de heilige stad symbolisch liet uithakken 
in de rotsen. Vandaag is het Goede Vrijdag en 
geniet u van de paasdrukte en de ingetogen 
orthodoxe gezangen.

DAG 15: Lalibela - Addis Ababa O-M-A
U bezoekt de rotskerken verder. Daarna vliegt u 
naar Addis Ababa voor de laatste bezoeken of 
om wat te winkelen. U geniet van het afscheids-
maal met Ethiopische folklore. Terugvlucht.

DAG 16: Brussel
Aankomst in de ochtend.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  za 13 april 2019
 ←  zo 28 april 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer: € 3.995  
toeslag 1-persoonskamer: € 560 
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 19 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Katelijne 
Hermans

++  Voorreisvergadering
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Handig reisgidsje Te gast in Ethiopië
++  Overnachtingen met ontbijt in 

eenvoudige maar comfortabele 
standaardhotels

++  Alle maaltijden vanaf het middag-
maal op dag 2 t.e.m. het avondmaal 
op dag 15 in de hotels of lokale 
restaurants

++  Vluchten Brussel - Addis Ababa h/t 
(al dan niet met tussenstop) met 
Ethiopian Airlines, de binnenlandse 
vluchten, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse 
volgens programma

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
13/04 	 Brussel	20.05	u.
	 Addis	Ababa	06.00	u.	
	 (op	14/04)
27/04 	 Addis	Ababa	23.55	u.
	 Brussel	06.15	u.	(op	28/04)

KATELIJNE HERMANS  werkte 
jarenlang voor het VRT-journaal en trok 
regelmatig op reportage naar Ethiopië. 
Zij geraakte in de ban van de prachtige 
natuur en de lokale bevolking en keerde 
daarom meermaals, privé en als reisleider, 
terug naar dit boeiende land.
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Met Wim Moens naar

RWANDA
WIM MOENS: ‘Deze reis biedt u een nagenoeg 
compleet beeld van Rwanda: u ontdekt de 
natuur met 1.000 heuvels, prachtige meren, 
koffie- en theevelden … Maar ook cultuur met 
ritmische dansen, ambachten, architectuur 
van Vlaamse hand. We gaan op avontuur in 
het Akagerapark, op de flanken van de vulka-
nen, door en over het Nyungwe-regenwoud. 
U ontdekt de bewogen geschiedenis van het 
misschien wel properste land van Afrika, met 
een vriendelijk volk, steeds onderweg.’

DAG 1: Brussel - Kigali 
Vlucht naar Kigali.

DAG 2: Kigali O-M-A
U bezoekt het Parlement van Rwanda en het 
Gisozi Memorial waar 250.000 slachtoffers van 
de genocide begraven liggen. Even buiten de 
stad bezoekt u de oogkliniek van dr. Piet Noë.

DAG 3: Kigali - Butare (Huye) O-M-A
Onderweg bezoekt u de basiliek van Kabgayi. 
Boerin Alphonsine vertelt u hoe microfinan-
ciering haar leven veranderde, en de potten-
bakkers van Gatagara tonen u hun kunst. In 
Nyanza, tot 1961 de verblijfplaats van de ko-
ningen, bezoekt u het Musée de l’Histoire. U 
reist verder naar Butare waar u even buiten de 
stad intrek neemt in Le Monastère des Pères 
Bénédictins.

DAG 4: Butare (Huye) O-M-A
Butare, de tweede grootste stad van Rwanda 
en tot 1962 hoofdstad onder de naam Astrida. U 
bezoekt het Nationaal Museum, een geschenk 
van Koning Boudewijn en ontworpen door de 
Vlaamse architect Lode Van Pee, de imposante 
kathedraal en de campus van de universiteit. 
Tot slot bewondert u de ritmische dansen van 
de Intoredansers. 

DAG 5: Butare - Nyungwe O-M-A
Na een stop aan het Genocide Memorial van 
Murambi duikt u het bergregenwoud van 
Nyungwe in. Daar maakt u een stevige wan-
deling. U overnacht in een lodge midden in 
de theeplantages.

DAG 6: Nyungwe - Kibuye (Karongi) O-M-A
Na een kort bezoek aan een theefabriek, trekt 
u langs het Kivumeer naar Kibuye. Op het don-
kere meer bestudeert u hoe de vissers ’s nachts 
vissen. U verblijft aan de rand van het meer.

DAG 7: Kibuye (Karongi) O-M-A
U bezoekt het Musée de l’Environnement, ook 
ontworpen door Lode Van Pee, en de lokale 
markt. U geniet van een rondvaart op het Ki-
vumeer.

DAG 8: Kibuye - Gisenyi (Rubavu) O-M-A
Tijdens een tocht over het meer leert u alles over 
het lange productieproces van de (h)eerlijke 
Rwandese arabicakoffie. U meert aan even 
buiten de stad waar u in een paradijselijk oord 
met privéstrand verblijft.

DAG 9: Gisenyi (Rubavu) O-M-A
U bezoekt de stad en de grensposten met het 
naburige Goma (DR Congo). U maakt kennis 
met het leven in een parochie in de brousse. 

DAG 10: Ruhengeri (Musanze) - Remera 
Ruhondo O-M-A
U bezoekt de borstelfabriek van KIAKA en 
maakt kennis met het productieproces van 
bananenwijn. Met zicht op de vulkanen maakt 
u een korte wandeling in een uniek natuurge-
bied tussen het Burera- en Ruhondomeer. U 
overnacht in de Foyer de Charité.

DAG 11: Parc National des Volcans O-M-A
Parc National des Volcans is de thuishaven 
van de berggorilla’s. Vandaag hebt u 4 keuzes: 
een bezoek aan die bewoners van het park (bij 
inschrijving te reserveren), een beklimming 
naar het kratermeer van de Bisoke (3.700 m) of 
een stevige wandeling naar het graf van Dian 
Fossey. Wie wil kan ook een rustdag inlassen.

DAG 12: Remera Ruhondo - Akagera O-M-A
U trekt opnieuw door de heuvels en de thee-
velden, met onderweg een bezoek aan het 
landbouwproject van wijlen Broeder Cyriel 
in Kisaro. U overnacht in Akagera Lodge.

DAG 13: Akagera National Park O-M-A
U maakt een dagtrip door het savanne- en 
wildpark vol meren. Dat park vormt de grens 
met Tanzania.

DAG 14: Akagera - Kigali O-M-A
De terugweg loopt door het vlakke zuiden. In 
Nyamata staat u nog even stil bij de gruwel van 
de genocide. Voor de laatste nacht verblijft u 
in het Hotel Mille Collines.

DAG 15: Kigali - Brussel O-M
U brengt een laatste stadsbezoek aan Kigali, 
met o.a. de plaats waar de 10 Belgische para’s 
werden vermoord. ’s Avonds terugvlucht met 
korte tussenstop in Entebbe.

DAG 16: Brussel 
U komt ’s morgens vroeg aan.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  za 1 juni 2019
 ←  zo 16 juni 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 3.775   
toeslag 1-persoonskamer: € 515
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60
min. 14, max. 17 deelnemers

FACULTATIEF 
Bezoek aan de gorilla’s, richtprijs van 
€ 1.390 per persoon (te vermelden 
bij reservatie van de reis). Wandeling 
Dian Fossey of beklimming Bisoke: 
USD 75 ter plaatse te betalen.

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Wim Moens
++  Voorreisvergadering
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs
++  Overnachtingen in comfortabele 

hotels of eenvoudige guesthouses, 
de laatste nacht in het luxueuze 
hotel Mille Collines

++  Alle maaltijden in lokale restau-
rants of de hotels vanaf het ontbijt 
op dag 2 t.e.m. het middagmaal op 
dag 15 waaronder picknicklunches 
op dag 8, 11 en 13

++  Vluchten Brussel - Kigali en Kigali - 
Brussel via Entebbe met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
4x4-voertuigen (6 passagiers per 
voertuig)

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
01/06 	 Brussel	10.40	u.
	 Kigali	19.05	u.
15/06 	 Kigali	20.15	u.
	 Brussel	06.50	u.	(op	16/06)

WIM MOENS studeerde Toegepaste 
Economische Wetenschappen aan de KU 
Leuven en werkte 35 jaar bij Kredietbank, 
de laatste 15 jaar als directeur van Zetel 
Brugge. Sinds 1999 is hij, via BRS, als vrijwil-
liger actief betrokken bij de begeleiding van 
microfinancieringsinstellingen in Rwanda. 
Hij leidde voor dezelfde organisatie 10 in-
leefreizen door Rwanda en sinds 2014 i.s.m. 
Davidsfonds Cultuurreizen.

DEZE BELEEFREIS VINDT PLA ATS 
I.S.M. BRS

Via microfinancieren en microverzekeren helpt BRS om de levenskwaliteit van de armere 
bevolking in het Zuiden duurzaam te verbeteren, niet alleen met geld maar vooral met advies 
en in dialoog met de betrokken partners. We ontmoeten ondernemers die via microkredieten 
hun lot in eigen handen nemen en bouwen aan een betere toekomst van hun gezin.

Om aan het label ‘beleefreis’ te voldoen, wordt er soms overnacht in eenvoudige accommo-
datie zoals het Iris Guesthouse in Kigali bij aankomst, de Foyer de Charité en het Monastère 
des Pères Bénédictins. Dat klooster, dat afhangt van de Abdij van Maredsous, voorziet in 
eenvoudige kamertjes met een eigen douche. 
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Met Roger Delbaere naar 

CHILI
ROGER DELBAERE: ‘Chili is een van mijn fa-
voriete bestemmingen in Latijns-Amerika 
dankzij de ongeëvenaarde natuurwonderen. 
De gletsjers in het zuiden, de kleuren en zout-
vlaktes met de waterfauna van de Atacama-
woestijn in het noorden ... Ook het Paaseiland 
is absoluut de moeite waard!’

DAG 1: Brussel - Rome - Santiago de Chile
Vlucht naar Santiago de Chile via Rome.

DAG 2: Santiago de Chile M-A
Aankomst in Santiago. Na het middagmaal 
brengt u een eerste bezoek aan de stad met 
o.a. de Plaza de Armas, de kathedraal en het 
regeringspaleis la Moneda waar president 

Salvador Allende in 1973 omkwam. Langs het 
bohemiendistrict van Bellavista geniet u van 
het uitzicht over de stad, en vanop de San Cris-
tobalheuvel van dat over de Andes.

DAG 3: Punta Arenas - Puerto Natales O-M-A
Binnenlandse vlucht naar Punta Arenas en 
transfer naar Puerto Natales, een typisch vis-
sersdorpje omgeven door bergen. Dat dorpje 
ligt op de Sound of Last Hope. 

DAG 4: Puerto Natales O-M-A
’s Ochtends vertrekt u vanuit Puerto Natales met 
de boot naar de fjord Última Esperanza. Na 3 
uur varen bereikt u de gletsjer van Mount Bal-
maceda, thuis van zeeleeuwen en aalscholvers. 
Daarna wandelt u ongeveer 1 km doorheen het 
woud tot aan de voet van de Serranogletsjer. Op 
de terugweg stopt u in een typische estancia 
voor het middagmaal.

DAG 5: Torres del Paine O-M-A
Vandaag bezoekt u het Torres del Paine National 
Park (Unesco-werelderfgoed). U bezichtigt de 
Milodongrot en vanuit Los Cuernos geniet u van 
een mooi uitzicht op de waterval Salto Grande. 
U waait uit aan Lago Pehoe en Lago Grey en 
vergaapt u aan Laguna Amarga en Laguna Azul. 

DAG 6: Puerto Natales - Santiago de Chile 
O-M-A
Transfer naar de luchthaven van Punta Arenas 
voor de vlucht naar Santiago de Chile. Lunch-
box onderweg.

DAG 7: Valparaíso - Santiago de Chile O-M-A 
In Valparaíso bewondert u de unieke archi-
tectuur en felgekleurde huizen. U bezoekt er 
o.a. het huis van Pablo Neruda en geniet van 
het uitzicht over de baai na een ritje met de 
kabelspoorweg. Op de terugweg naar Santiago 
geniet u van een wijndegustatie in een bodega.

DAG 8: Santiago de Chile - San Pedro de 
Atacama O-M-A
Ochtendvlucht naar Calama. Na het middag-
maal gaat u op excursie naar de Maanvallei en 
de Cordillera de la Sa, een bergrug van zoutge-
steenten met een rotsachtig woestijnlandschap. 

DAG 9: San Pedro de Atacama O-M-A
Vandaag gaat u naar de zoutvlakte van Salar 
de Atacama, een woestijn waar miljoenen jaren 
geleden een binnenzee was. Daarna bezoekt 
u de bergoase Toconao. 

DAG 10: San Pedro de Atacama O-M-A 
U bezoekt het geisergebied van El Tatio, gele-
gen op een hoogte van 4.321 m. In de namiddag 
gaat u naar San Pedro.

DAG 11: Calama - Santiago de Chile O-M-A
U bezoekt het 12de-eeuwse Incafort van Quitor. 
U rijdt terug naar Calama voor de vlucht naar 
Santiago de Chile.

DAG 12: Cajon del Maipo - Santiago de 
Chile O-M-A
Vanuit Santiago gaat u naar de vallei van de 
Maipo, een diep ingesneden vallei die vanaf 
de zuidkant van Santiago tot in het Andesge-
bergte loopt. 

* De facultatieve individuele verlenging Paas-
eiland start op deze dag (zie rechts)

DAG 13: Santiago de Chile - Rome - Brussel O
Ontbijt en vrije tijd tot de terugvlucht via Rome.

DAG 14: Brussel 
Aankomst in Brussel. 

Chili
Argentinië

Bolivië

Peru
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Puerto NatalesMount Balmaceda
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REISDATA
 →  za 6 april 2019
 ←  vr 19 april 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskamer: € 5.990 
toeslag 1-persoonskamer: € 850
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 60 
min. 15, max. 25 deelnemers

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

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Roger 
Delbaere

++  Lokale Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen en 

chauffeurs, restaurantpersoneel en 
bagagediensten

++  Overnachtingen in kamer en ontbijt 
(op dag 10 een ontbijtbox) in kwali-
teitsvolle viersterrenhotels

++  Alle maaltijden vanaf het middag-
maal op dag 2 t.e.m. het ontbijt op 
dag 13 in lokale restaurants of de 
hotels (lunchbox op dag 6)

++  Vluchten Brussel - Santiago de 
Chile h/t met Alitalia telkens via 
Rome, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/04 	 Brussel	18.20	u.
	 Rome	20.25	u.	
06/04 	 Rome	22.05	u.
	 Santiago	08.10	u.	(op	07/04)
18/04 	 Santiago	11.50	u.
	 Rome	07.05	u.	(op	19/04)
19/04 	 Rome	08.35	u.
	 Brussel	10.50	u.

ROGER DELBAERE is historicus en 
eredirecteur van het secundair onderwijs 
en al 35 jaar reisleider van VVL. Zijn kunst- 
en cultuurreizen in Europa en naar Afrika, 
de beide Amerika’s en Azië zijn dankzij zijn 
ervaring en grondige kennis zo degelijk 
als klassiekers maar verrassen altijd weer.

* INDIVIDUELE VERLENGING
 PAASEILAND

DAG 12: Santiago de Chile - Paaseiland O-M-A
U geniet van het ontbijt en wat vrije tijd tot de 
vlucht naar het vulkanische Paaseiland. Bij 
aankomst bezoekt u de hoofdstad Hanga Roa. 

DAG 13: Paaseiland O-M-A
In Akahanga ziet u de eerste Moais. Vlakbij de 
krater van Rano Raraku bewondert u de geres-
taureerde site van Ahu Tongariki. U ziet er de 
grote Moai Paro van Ahu Te Pito Kura en eindigt 
aan het strand waar koning Hotu Matua aan 
land kwam.

DAG 14: Paaseiland O-M-A
In Ahu Vinapu ziet u de enige Moais met voeten. 
U bezoekt de restanten van het ceremoniële cen-
trum van Orongo met vele petrogliefen. Daarna 
geniet u van het uitzicht op de 3 eilanden Motu 
Nui, Motu Iti en Motu Kao Kao. Nadien gaat u 
naar de site Ahu Akiv, de rode steengroeve van 
Puna Pau, geboorteplaats van alle Pukaos, en 
de grot Ana Te Pahu.

DAG 15: Paaseiland - Santiago de Chile O
Afscheid van mysterieus Paaseiland. In de 
namiddag vliegt u naar Santiago de Chile.

DAG 16: Santiago de Chile - Rome O
Ontbijt en vrije tijd tot de terugvlucht via Rome.

DAG 17: Rome - Brussel 
Aankomst in Brussel. 

TERUGKEERDATUM
 ←  ma 22 april 2019

TOESLAG PER PERS.
2-persoonskamer: € 1.610 
toeslag 1-persoonskamer: op aanvraag en pas 
mogelijk vanaf 2 deelnemers
Vanaf min. 2 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
++  Lokale Engelstalige gidsen
++  3 overnachtingen in volpension in het uitstekende 

vijfsterrenhotel Hanga Roa Eco Village (incl. dran-
kenpakket) (of gelijkwaardig)

++  1 overnachting met ontbijt in een uitstekend vierster-
renhotel aan de luchthaven van Santiago de Chile

++  Vluchten Santiago de Chile - Paaseiland h/t, latere 
retourvlucht Santiago de Chile - Brussel met Alitalia 
via Rome, de luchthaventaksen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele 
autocar
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Met Dirk Tieleman & Lut Baten naar

CUBA IN HET TEKEN VAN 
60 JAAR REVOLUTIE

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 
U rijdt naar Santa Clara, de stad van de re-
volutie. Daar wist Che Guevara een gepant-
serde 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 verkent. U bezoekt het centrum en geniet 
er van de rijke muzikale traditie. Daarna 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 Do-
mingo 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 revolutionairen 
het diepe binnenland in. U maakt een avontuur-
lijke trektocht naar de Comandancia de La Plata 
in de Sierra Maestra, het hoofdkwartier 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 
van Cuba, waar u geniet van het middagmaal. 
Onderweg bezoekt u de plantage van Cespé-
des, waar de eerste onafhankelijkheidsstrijd 
is begonnen. Daarna bezoekt u Las Coloradas, 
waar Castro voet aan wal zette. 

DAG 7: Niquero - Alegría del Pío - Santiago 
O-M-A
In Alegría del Pío leed Castro zijn eerste zware 
nederlaag. U bezichtigt er een imposant monu-
ment tussen de suikerrietvelden in het gebied 
waar de revolutionairen zich schuilhielden 
en volgt de vluchtweg van de revolutionairen. 
Daarna maakt u een rit per jeep over een schil-
derachtige weg langs de kust naar Santiago, de 
heldenstad van de republiek. Onderweg be-
zoekt u het museum van La Plata. Daar boekte 
Castro zijn eerste overwinning. 

DAG 8: Santiago O-M-A
U verkent de meest Caraïbische en swingende 
stad van het eiland: Santiago. U bezichtigt het 
Plein van de Revolutie, 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 Santa Ifige-
nia met de groten van de revoluties. ’s Avonds 

woont u een optreden bij 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 koloniale architectuur met de 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. Als 
u dat wilt, kunt u ’s avonds een voorstelling 
bijwonen in het Gran Teatro de la Habana. 

DAG 11: Viñalesvallei - Havana O-M-A
U maakt een daguitstap naar de Viñalesval-
lei, 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 drooghutten 
voor tabaksbladeren: de casas de tabaco. 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.
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REISDATA
 →  wo 30 januari 2019 
 ←  ma 11 februari 2019

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

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

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

Dirk Tieleman (1 per kamer)
++  Overnachtingen met ontbijt in plaatselijke, 

waar mogelijk comfortabele hotels. 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 tussenstop) met TUIfly Belgium, de bin-
nenlandse vlucht, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in comforta-
bele autocar

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

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
30/01 	 Brussel	11.55	u.
	 Varadero	16.50	u.
10/02 	 Varadero	17.40	u.
	 Brussel	11.10	u. (op	11/02)

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 over 60 jaar Castrobewind in Cuba.
LUT BATEN werkt aan de KU Leuven als project-
leider in Cuba voor VLIR-UOS-projecten in capaci-
teitsontwikkeling, o.a. Engels voor academische 
doeleinden, en als kwaliteitsbewaker, o.a. voor Eu-
ropese projecten over interculturele competenties. 
Daarvoor was ze voltijds professor aan het Instituut 
voor Levende Talen, waar ze zakelijk Engels doceerde 
aan de Faculteit Economie.
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 Cursus: 60 jaar revolutie - Keerbergen - 
woe. 3, 10, 17 en 24 okt. - Dirk Tieleman

 Boek: ¡Viva Cuba! 60 jaar revolutie van  
Dirk Tieleman en Lut Baten
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PAG. BESTEMMING REISLEIDER AFREISDATUM DAGEN
134 Cruise op de Seine 
 van Honfleur naar Parijs ..................... Liesbeth De Strooper .................... za 18/05/2019 .............. 5
136 Loirecruise ........................................ Mia Doornaert, Piet J. Swerts, 
 Gido Van Imschoot & 
 Ronny Debaere .............................vr 27/09/2019 .............. 7
140 Hurtigrutencruise .............................. Yvonne Van Eeckhoutte .................vr 05/07/2019 .............. 8
142 Baltische Zeecruise ........................... Mia Doornaert .............................ma 24/06/2019 ............ 11
144 Donaucruise ..................................... Jacques Van Remortel ..................ma 06/05/2019 .............. 7
146 Donaucruise ..................................... Mia Doornaert ...............................vr 28/12/2018 .............. 6
148 Dalmatische kustcruise ..................... Wim Vanhoorne .......................... do 25/04/2019 .............. 8
150 De zijderoute met Yangtzecruise ......... Lieve De Clerck ............................ za 18/05/2019 ............ 15
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Met Liesbeth De Strooper op

CRUISE OP DE SEINE VAN  
HONFLEUR NAAR PARIJS

LIESBETH DE STROOPER: ‘We reizen de im-
pressionisten achterna van Honfleur, de wieg 
van het impressionisme, naar Parijs. Het Mu-
sée d’Orsay, Giverny, de gotische kathedraal 
van Rouen en het Musée des Beaux-Arts ont-
breken hierbij niet.’

DAG 1: Brussel-Zuid - Parijs - Honfleur A
Met de Thalys rijdt u naar Parijs. Daar bezoekt 
u het Musée Marmottan dat over de grootste 
collectie werken van de Franse impressionis-
tische schilder Claude Monet beschikt. U ziet 
er o.m. het bekende Impression, soleil levant, 
het doek dat het impressionisme zijn naam 
gaf. Daarna reist u verder per autocar naar 
Honfleur waar u inscheept en geniet van een 
avondmaal aan boord.

DAG 2: Honfleur - Le Havre O-M-A
U wandelt door Honfleur, de wieg van het im-
pressionisme, waar Boudin, Monet, Bazille 
en Jongkind elkaar ontmoetten en waar ze 
de wisselende lichtinval in de riviermonding 
probeerden te vatten. In het Musée Eugène 
Boudin bewondert u de complete verzameling 
pre-impressionistische kunst van schilders die 
ooit in Honfleur hebben gewerkt. Daarna rijdt 
u naar Le Havre, de havenstad waar Monet is 

opgegroeid. Vrij bezoek aan het Musée d’art 
moderne André Malraux (MuMa) dat belang-
rijke impressionistische werken herbergt. ’s 
Nachts vaart u naar Rouen.

DAG 3: Rouen O-M-A
In de voormiddag bezoekt u in Rouen de goti-
sche kathedraal die Monet op verschillende tijd-
stippen van de dag heeft geschilderd. Daarna 
ontdekt u de indrukwekkende collectie van het 

Musée des Beaux-Arts, met o.a. werken van 
Monet, Degas, Renoir en Sisley. In de namid-
dag vaart u van Rouen naar Poissy.

DAG 4: Giverny - Parijs O-M-A
In het idyllische schildersdorp Giverny bezoekt 
u het huis van Monet. U bewondert er zijn pri-
vécollectie en de beroemde tuinen waar hij 
zijn waterlelies schilderde. In de namiddag 
vaart u naar Parijs. U sluit de dag af met een 
gala-avond aan boord. 

DAG 5: Parijs - Brussel-Zuid O
Vandaag staat het Musée d’Orsay met de ver-
maarde impressionistische meesterwerken op 
het programma. Ten slotte bewondert u nog 
de serie waterlelies van Monet in het Musée 
de l’Orangerie. Terugkeer naar Brussel-Zuid 
met de Thalys.

GETIJDEN
Deze cruise hangt af van de getijden waardoor het 
programma kan wijzigen. Hotelovernachtingen of 
transfers en bezoeken in een comfortabele autocar 
zijn dan mogelijk. Uiteraard doen wij ons uiterste 
best om het oorspronkelijke programma in zo’n geval 
zoveel mogelijk te respecteren en alternatieven voor 
u zo aangenaam mogelijk te maken.
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REISDATA
 →  za 18 mei 2019 
 ←  wo 22 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit benedendek: 
€ 1.530
2-persoonskajuit bovendek: € 1.695 
toeslag 1-persoonskajuit: € 375
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Liesbeth De 
Strooper

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen 
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs 

en boordpersoneel 
++  Cruise in het gekozen kajuittype aan 

boord van de MS Renoir (of gelijk-
waardig)

++  Alle maaltijden vanaf het avond-
maal op dag 1 t.e.m. het ontbijt op 
dag 5 (incl. welkomstcocktail en 
gala-avond)

++  Tijdens de cruise zijn bij de maaltij-
den en in de bar het aperitief, wijn, 
bier, niet-alcoholische dranken, een 
digéstief en koffie/thee inbegrepen. 
Enkel een kleine selectie van sterke 
dranken en wijnen is betalend

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

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering 

TREINGEGEVENS (O.V.)
18/05 	 Brussel-Zuid	09.13	u.
	 Paris	Nord	10.35	u.
22/05 	 Paris	Nord	17.25	u.
	 Brussel-Zuid	18.47	u.

LIESBETH DE STROOPER is kunst-
historica en cultureel econoom. Sinds 2011 
is ze als docent-promovendus verbonden 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
en als vrijwillig wetenschappelijk mede-
werker aan de KU Leuven. Op dit moment 
legt ze de laatste hand aan haar doctoraat, 
waarin ze focust op het ontstaan van de 
categorie ‘impressionisme’ vanuit zowel 
een kunsthistorisch als een marktper-
spectief. Ze heeft deze cruise al twee keer 
geleid voor Davidsfonds Cultuurreizen.
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Met Mia Doornaert, Piet J. Swerts, Gido van Imschoot & Ronny Debaere op

LOIRECRUISE 
MIA DOORNAERT: ‘Op het programma van 
deze Loirecruise staan verschillende boeiende 
excursies, die ik met plezier begeleid. Tijdens 
lezingen aan boord hebben we de kans om 
dieper op enkele onderwerpen in te gaan.’

PIET J. SWERTS: ‘3 thematische recitals op 
de unieke rechtsnarige piano van Maene met 
Franse barok (Couperin, Rameau, maar ook 
Bach) en impressionisme (Ravel, Debussy), 
een dromerig Erik Satierecital en de integrale 
uitvoering van de gloednieuwe 24 Straight 
Strung Pianosonatas van en door mezelf en 
dat in een bijzonder kader.’

GIDO VAN IMSCHOOT & RONNY DEBAERE: 
‘Tijdens deze reis maakt u kennis met drui-
venrassen of cépages van de streek, zoals de 
bekende muscadet en de edele chenin blanc 
die we in Moulin Touchais-wijnen terugvinden. 
Wij kozen de wijndomeinen in het programma 
en willen u zo het beste tonen van de streek.’

DAG 1: Brussel/Kortrijk - Tours M-A
U vertrekt rond 8.30 uur in Zaventem of om 
9.00 uur aan Kortrijk Xpo in een comfortabele 
autocar naar Tours, ooit een toevluchtsoord van 
Franse koningen. Onderweg geniet u van een 
middagmaal. Daarna geven Gido van Imschoot 
en Ronny Debaere een introductielezing over 
de wijnen van de Loire met degustatie. Tot slot 
is er een avondmaal met overnachting in het 
hotel in Tours. 

DAG 2: Tours - Bouchemaine O-M-A
Vanuit Tours rijdt u naar Amboise. U bezoekt 
er Le Clos de Lucé, dat op het einde van de 

15de eeuw werd gebouwd. De Franse konin-
gen gebruikten dat kasteel eeuwen lang als 
hun buitenverblijf. Leonardo da Vinci had het 
voorrecht er de laatste jaren van zijn leven te 
mogen verblijven. Daarna rijdt u naar Chenon-
ceau voor het ‘Kasteel van de Zes Vrouwen’. De 
geschiedenis van het kasteel van Chenonceau 
is een ware roman met als hoofdpersonage een 
van de mooiste vrouwen aller tijden: Diane de 
Poitiers. Daarna gaat u naar de haven van Bou-
chemaine voor de inscheping en geniet u van 
een welkomstcocktail en avondmaal aan boord. 

Vienne

Loire

20 km

Tours

Frankrijk

Amboise

Chenonceau

Bouchemaine
Angers

Ancenis

Nantes

Saint-Nazaire

→ 	Lees	verder	op	pag.	138	
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MIA DOORNAERT studeerde klas-
sieke en oosterse talen en politieke we-
tenschappen aan de KU Leuven. Ze werkte 
38 jaar op de buitenlandredactie van De 
Standaard en reisde in die functie de we-
reld rond. Nu schrijft ze als onafhankelijk 
buitenlandexpert met een bijzondere be-
langstelling voor Frankrijk een column voor 
diezelfde krant. Ze houdt van Frankrijk en 
heeft er gewoond en gewerkt. 

PIET J. SWERTS is een van de toon-
aangevende hedendaagse componisten 
in Vlaanderen. In 2011 promoveerde 
hij maxima cum laude als doctor in de 
kunsten aan de LUCA School of Arts. Als 
componist kreeg hij de Grote Internatio-
nale Prijs Koningin Elisabeth 1993 voor zijn 
vioolconcerto Zodiac. Musici van over de 
hele wereld vertolken zijn werken.

GIDO VAN IMSCHOOT was verant-
woordelijke Wijnen aan de Hotelschool 
Spermalie en voorzitter van de Vereniging 
Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft artikels 
over wijn en is ook de auteur van verschil-
lende wijnboeken. Hij is maître-sommelier 
in Franse wijnen.

RONNY DEBAERE won in 2002 de 
wedstrijd World Wine Taster of the Year. 
Sinds 1990 verblijft hij jaarlijks in de wijn-
gaarden in Meursault en is een van de 
bevoorrechte kenners van bourgognewij-
nen. Hij is bestuurslid van de Vereniging 
Vlaamse Sommeliers en doceert o.a. aan 
de wijnacademie Panta Rhei in Roeselare.
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DAG 3: Bouchemaine - Angers - Bouchemaine 
O-M-A
Na het ontbijt krijgt u een eerste lezing van Mia 
Doornaert. Daarna maakt u een stadswande-
ling in Angers. Die hoofdstad van de Anjou, 
gelegen aan de oevers van de Maine, heeft een 
rijk bouwkundig erfgoed. U bezoekt de gotische 
St.-Mauricekathedraal met schitterende glas-in-
loodramen en de middeleeuwse burcht, waar u 
de beroemde wandtapijtenreeks over de Apo-
calyps kunt bewonderen. Na het middagmaal 
wordt de groep gesplitst voor een wijndegustatie 
in de wijnkelders. U gaat naar de Domaine Mou-
lin Touchais of het Château d’Epiré in Saven-
nières (of gelijkwaardig). ’s Avonds kunt u aan 
boord genieten van een eerste pianoconcert door 
Piet J. Swerts. Na een korte introductie over de 
unieke rechtsnarige piano Straight Strung Model 
van Chris Maene waarop alle concerten op het 
schip worden uitgevoerd, brengt Piet muziek 
van de Franse componist Erik Satie.

DAG 4: Bouchemaine - Ancenis O-M-A
Terwijl u vaart van Bouchemaine naar Ancenis 
krijgt u een ochtendconcert door Piet J. Swerts 
met een Frans programma met o.a. werk van De-
bussy en Ravel, aangevuld met barokcomponis-
ten zoals Coupérin en Rameau. U krijgt ook een 
lezing door Mia Doornaert over die componisten. 
De wijnstreek van Nantes, die zich uitstrekt 
over 15.000 ha, gelegen aan de oevers van de 
Loire, is bekend om de productie van Muscadet, 
geboren uit een unieke druivensoort: Melon de 
Bourgogne. Na de middag maakt u kennis met 
die wijngaard en proeft u er die droge, lichte, 
fruitige en zeer smaakvolle witte wijn. 

DAG 5: Ancenis - Nantes O-M-A
In de voormiddag vaart u naar Nantes. In de 
namiddag krijgt u een rondleiding in de ge-

boortestad van Jules Verne. U gaat langs het 
kasteel van de hertogen van Bretagne en de 
kathedraal St.-Peter en -Paul, een flamboyante 
gotische kathedraal met het grafmonument van 
de laatste onafhankelijke hertog van Bretagne. 
De elegante wijk Graslin uit de 18de en 19de 
eeuw was in die tijd een voorbeeld van mo-
derne urbanisatie. Ten slotte gaat u naar de 
mooie passage Pommeraye van glas en metaal. 
’s Avonds krijgt u aan boord het slotconcert met 
Piet J. Swerts’ eigen nieuw project 24 Straight 
Strung Piano Sonatas. 

DAG 6: Nantes - Saint-Nazaire O-M-A
In de voormiddag bezoekt u de spectaculaire 
île des machines, een cultureel en artistiek 
project dat werd opgezet door de kunstenaars 
François Delarozière en Pierre Orefice. Op 
een terrein dat vroeger tot de scheepswerven 
van de stad behoorde, worden mechanische 
objecten van de performancegroep La Machine 
vervaardigd en getoond. Veel kunstwerken 
bevatten bewegende delen of kunnen zelf 
bewegen. De bekendste constructie is de enor-
me mechanische olifant die op gezette tijden 
aan het wandelen gaat. Het is een boeiende 
kruising van de imaginaire wereld van Jules 
Verne, de mechanische wereld van Leonardo 
da Vinci en de industriële geschiedenis van 
Nantes. In de namiddag vaart u van Nantes 
naar Saint-Nazaire langs grote hedendaagse 
kunstwerken. Ondertussen geeft Mia Door-
naert haar laatste lezing. Daarna geniet u van 
een gala-avond aan boord.

DAG 7: Saint-Nazaire - Brussel/Kortrijk O-M
Na het ontbijt keert u met de autocar terug naar 
Brussel of Kortrijk met middagmaal onderweg. 
U komt aan bij Kortrijk Xpo rond 19.00 uur, in 
Zaventem rond 19.30 uur.

DE RIJKE LOIRESTREEK
Scheep in voor deze unieke cruise op de Loire, de rivier 
van de koningen van Frankrijk, waarvan de schoonheid 
van de landschappen legendarisch is. De Loire stroomt 
door de ‘tuin van Frankrijk’, een tuin met romantische 
kastelen, uitgestrekte wijngaarden en sfeervolle dorp-
jes. De befaamde lustoorden van Lodewijk XIV, zijn 
voorgangers en nazaten, les Châteaux de la Loire, zijn 
een begrip in Frankrijk en ver daarbuiten. Elk kasteel 
heeft zijn eigen verhaal van amoureuze avonturen, 
samenzweringen, onthoofdingen en andere bewogen 
episodes, die dikwijls een invloed hebben gehad op 
het verloop van de Franse geschiedenis. U bezoekt 
tijdens deze cruise ook Nantes, een stad die meer dan 
500 jaar de hoofdstad was van Bretagne. In de 18de 
en 19de eeuw floreerde de stad als havenstad, o.a. 
door de vele expedities met slaven die van daaruit 
vertrokken. Hoewel de havenactiviteiten verlegd zijn 
naar Saint-Nazaire, blijft Nantes het economische hart 
van de Loire Atlantique.

EXCLUSIEVE PIANOCONCERTEN A AN 
BOORD
Piet J. Swerts werkt op dit moment aan een nieuw 
groot project: Piet J. Swerts’ 24 Straight Strung Piano 
Sonatas. Dat programma brengt hij, met de steun 
van Piano’s Maene, vanaf 2019 internationaal en 
vanaf 2020 ook nationaal. De concerten die Piet J. 
Swerts zal geven op het schip worden uitgevoerd 
op de Chris Maene Straight Strung Chamber Music 
Grand Piano, een unieke rechtsnarige concertvleugel 
van eigen bodem. Piet is met zijn daarvoor speciaal 
geschreven muziek ambassadeur van dit nieuwe 
pianomodel. Tijdens de 2 andere concerten staat 
er Franse muziek van Erik Satie, Claude Debussy en 
Maurice Ravel op het programma, net als muziek van 
barokcomponisten zoals Couperin en Rameau. Voor 
elk concert krijgt u een inleiding door Piet J. Swerts, 
die u voorbereidt op wat u te horen krijgt. 

Straight Strung Concert Grand 
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REISDATA
 →  vr 27 september 2019
 ←  do 3 oktober 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit hoofddek: € 2.990
2-persoonskajuit bovendek: € 3.215
toeslag 1-persoonskajuit: € 485
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 40
min. 50, max. 86 deelnemers

Deze cruise wordt exclusief georganiseerd 
door en voor Davidsfonds Cultuurreizen. 
Het cruiseschip wordt dan ook alleen door 
deelnemers aan deze Davidsfonds Cul-
tuurcruise gebruikt. De heen- en terugreis 
en de bezoeken ter plaatse gebeuren in 2 
autocars, die soms onafhankelijk van elkaar 
het programma afwerken. De beschreven 
bezoeken kunnen nog van volgorde veran-
deren. De evenementen aan boord worden 
voor zover het mogelijk is voor de hele 
groep georganiseerd, al kan het zijn dat 
een lezing of proeverij voor 2 groepen apart 
wordt gegeven. Maar elke reiziger maakt 
het volledige programma mee.

Deze reis is een coproductie van Davids-
fonds Cultuurreizen en Piano’s Maene 

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde 

bezoeken en wijnproeverijen 
++  Pianorecitals door Piet J. Swerts op een 

piano van Chris Maene
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Mia Doornaert, 
Piet J. Swerts, Gido van Imschoot en 
Ronny Debaere

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs 

en boordpersoneel
++  Overnachting met ontbijt en avondmaal 

(incl. dranken) in het kwaliteitsvolle 
hotel Mercure Tours Nord**** in Tours

++  Cruise in het gekozen kajuittype aan 
boord van de MS Loire Princesse (of 
gelijkwaardig) (incl. welkomstcocktail 
en gala-avond)

++  Alle maaltijden vanaf het middagmaal 
op dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 
7 aan boord van het schip, in het hotel 
of in lokale restaurants 

++  Tijdens de cruise zijn bij de maaltijden 
en in de bar het aperitief, wijn, bier, 
niet-alcoholische dranken, een digéstief 
en koffie/thee inbegrepen. Enkel een 
kleine selectie van sterke dranken en 
wijnen is betalend

++ Tijdens de inbegrepen maaltijden onder-
weg van en naar het schip (dagen 1, 2 en 7) 
is een drankenpakket inbegrepen

++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse 
in comfortabele autocars, vertrek 
vanuit de luchthaven van Zaventem en 
Kortrijk Xpo

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering
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Met Yvonne Van Eeckhoutte op 

HURTIGRUTENCRUISE: NOORWEGEN 
VAN BERGEN TOT DE NOORDKAAP

YVONNE VAN EECKHOUTTE: ‘Niet voor niets 
is de oude postroute langs de Noorse kust te-
genwoordig bekend als ‘de mooiste zeereis ter 
wereld’. We vertrekken in het groene zuiden en 
varen naar de noordelijke Arctische regionen. 
Samen genieten we van indrukwekkende fjor-
den, watervallen, de Lofoten, pittoreske vissers-
dorpjes, de Noordkaap en de middernachtzon. 
Vanuit meerdere havens maken we een excursie 
om ook het binnenland te verkennen.’

DAG 1: Brussel - Stockholm - Bergen A
Vlucht via Stockholm naar Bergen. U maakt een 
rondrit door de charmante haven- en Hanzestad 
langs de vismarkt en de karakteristieke houten 
handelshuizen in Bryggen.

DAG 2: Bergen O-A
In het centrum van Bergen ligt de Fløibanen, de 
enige kabelspoorweg in Scandinavië. In enkele 
minuten stijgt u naar de top van de berg Fløyen 
met een panoramisch uitzicht op de stad. Daarna 
bezoekt u het huis Troldhaugen van componist 
Edvard Grieg, geboren in Bergen. Daar geniet u 
van een pianorecital. ’s Avonds gaat u aan boord 
van het Hurtigrutenschip en begint uw reis door 
de Hjeltefjord. Van daaruit vertrokken de Vikin-
gen ooit voor hun reis naar de Shetlandeilanden.

DAG 3: Ålesund & de Geirangerfjord O-M-A
U bezoekt Ålesund, een van de grootste vissers-
havens van Noorwegen en een art-nouveauparel. 
Daarna vaart u in de spectaculaire Geirangerfjord 
(Unesco-werelderfgoed), een natuurgebied met 
prachtige panorama’s en watervallen. De klim 
per autocar langs de Trollstigen is spectaculair.

DAG 4: Trondheim O-M-A
U maakt een stadswandeling in de oude ko-
ningsstad Trondheim. In de Nidarosdom, Noor-
wegens grootste gotische kerk, bewondert u de 
Noorse kroonjuwelen. U zet de reis verder in 
noordelijke richting langs een schilderachtig 
landschap met duizenden eilanden. 

DAG 5: Noordpoolcirkel & de Lofoten O-M-A
’s Ochtends passeert u de noordpoolcirkel. Van-

uit Grønøy maakt u een bootexcursie naar de 
Svartisengletsjer. Wanneer de Lofotenwand, een 
indrukwekkende rotswand van de eilandengroep 
Lofoten, zich aan de horizon aftekent, liggen de 
Landegodefjord, Helligvær en Vestfjord achter 
u. Tegen de avond bereikt u Stamsund en later 
Svolvær, de hoofdplaats van de Lofoten. Deze 
eilandengroep heeft nog pittoreske vissershavens 
met typische, rood geschilderde vissershuisjes, 
de rorbuer, en stokvis op houten rekken. 

DAG 6: Tromsø O-M-A
In de voormiddag vaart u langs de kustlijn. 
In de namiddag bereikt u Tromsø, ook wel 
de ‘Poort naar het Noorden’ genoemd. Deze 
universiteitsstad was en is nog altijd het uit-
gangspunt voor vele arctische expedities. In het 
Poolmuseum leert u meer over poolreizigers 
zoals Roald Amundsen en de Noorse poolexpe-

dities. Daarna bezoekt u de moderne Ishavska-
thedraal met de wereldberoemde glasmozaïek.

DAG 7: Hammerfest & de Noordkaap O-M-A
’s Ochtends bereikt u Hammerfest, ’s werelds 
noordelijkste stad. Het Hurtigrutenschip vaart 
door de Magerøysund naar Honningsvåg. U gaat 
aan land bij de magische Noordkaap op het 
eiland Magerøya in de Barentszzee, zowat het 
noordelijkste punt van Europa. In de namiddag 
vaart u langs een van de grootste vogelrotsen 
van Noorwegen en de rotsformatie Finnkjerka, 
een paradijs voor ornithologen.

DAG 8: Kirkenes - Oslo - Brussel O
U gaat in Kirkenes van boord. Terugvlucht via 
Oslo naar Brussel.

200 km
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140 CRUISES



© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  vr 5 juli 2019
 ←  vr 12 juli 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit cat. polar: € 4.985
2-persoonskajuit cat. arctic: € 5.640
toeslag 1-persoonskamer: op 
aanvraag
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Yvonne 
Van Eeckhoutte

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Engels-, Frans- of Duitstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en boordpersoneel
++  Overnachting met ontbijt en 1 

avondmaal in een kwaliteitsvol 
viersterrenhotel in Bergen

++  Verblijf in volpension vanaf het 
avondmaal op dag 2 t.e.m. het 
ontbijt op dag 8 in het gekozen 
kajuittype op een Hurtigruten schip

++  Vluchten Brussel - Bergen en Kirke-
nes - Brussel via Stockholm of Oslo 
met SAS, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en beperkt vervoer ter 
plaatse in comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
05/07 	 Brussel	10.20	u.
	 Stockholm	12.30	u.
05/07 	 Stockholm	13.45	u.
	 Bergen	15.05	u.
12/07 	 Kirkenes	11.30	u.
	 Oslo	13.35	u.
12/07 	 Oslo	16.25	u.
	 Brussel	18.20	u.

YVONNE VAN EECKHOUT TE  
is geograaf en natuurgids. Ze doceerde 
aardrijkskunde in de lerarenopleiding van 
de hogeschool Vives in Brugge en toeris-
tische aardrijkskunde en cultuurtoerisme 
in het volwassenonderwijs van Syntra. 
Sinds enkele jaren neemt ze groepen mee 
naar het hoge Noorden, waar haar geogra-
fische achtergrond de landschappen en 
natuurfenomenen tot leven doet komen. 
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Met Mia Doornaert op 

BALTISCHE ZEECRUISE
MIA DOORNAERT: ‘Prachtige steden, heerlijke 
landschappen en de kennismaking met een ‘an-
der’ Europa, dat van de Vikings en van de Hanze, 
dat nu deel uitmaakt van de Europese Unie. 
Ik begeleid u graag op die boeiende cruise.’

DAG 1: Brussel - Kopenhagen M-A
Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Na 
het middagmaal maakt u een rondrit en een 
korte wandeling met een lokale gids door de 
hoofdstad van Denemarken. Daarna scheept 
u in aan boord van het luxueuze cruiseschip 
Oceania Marina en vaart u af naar Duitsland.

DAG 2: Warnemunde - Rostock O-M-A
U maakt een uitgebreide wandeling door de 
nog grotendeels omwalde Hanzestad Rostock. 
In de DDR-tijd was dat de enige belangrijke 
verbinding met de Oostzee. U bezoekt er de 
imposante Marienkirche en het Kulturhistori-
sches Museum, met enkele prachtige retabels, 
en wandelt o.a. langs de bijna eindeloze façade 
van baksteengevelhuizen. In de namiddag geeft 
Mia Doornaert aan boord een lezing over het 
Europa van Vikings en de Hanze.

DAG 3: Rønne (Bornholm) O-M-A
Na een vrije voormiddag maakt u een rondrit 
met een lokale gids op het noordelijke deel 
van het Deense eiland Bornholm. Langs ruige 
kusten en immense bossen komen de ruïnes 
van de middeleeuwse burcht Hammershus in 
zicht. Van daaruit regeerden de lokale heersers 
meer dan 500 jaar het eiland. U bezoekt ook een 
van de bijzondere ronde kerken van Bornholm. 

DAG 4: Visby O-M-A
Vandaag legt u aan in Visby, een ander eiland 
in de Baltische Zee, dat deel uitmaakt van Zwe-
den. U maakt een uitgebreide wandeling met 
aandacht voor de imposante dom, de ruïnes van 
middeleeuwse kerken en kloosters en de col-
lecties van het Historisch Museum Fornsalen. 
Tot slot krijgt u een lezing van uw reisleider, 
terwijl u koers zet naar Litouwen. 

DAG 5: Klaipeda O-M-A
U maakt een uitzonderlijke excursie naar de 
Koerse Schoorwal, een landtong met een uniek 

duin- en boslandschap, dat Unesco-werelderf-
goed is. Daar komt u meer te weten over de 
fauna en flora (met de stuifduinen die tot het 
hoogste van Europa behoren) en over de inte-
ressante (vooral) Pruisische geschiedenis van 
de regio en haar bewoners, zoals Thomas Mann.

DAG 6: Riga O-M-A
In Riga, de Letse hoofdstad, bewondert u o.a. 
de dom, de St.-Petruskerk, de Zweedse poort en 
‘De Drie Broeders’ (de 3 oudste huizen van de 
stad) en het prachtige art-nouveaudistrict van 
de moderne stad. Na de afvaart naar Finland 
krijgt u nog een lezing van uw reisleider over 
hoe Rusland in de Finse Golf een Europese 
macht werd én bleef.

DAG 7: Helsinki O-M-A
Het schip legt net voor de middag aan in Hel-
sinki. In de namiddag volgt een stadsrondrit 
door de hoofdstad van Finland langs het mo-
numentale Senaatsplein met de Lutherse kathe-
draal, het parlement, de Uspenski-kathedraal 
en de Finlandia Hall van architect Alvar Aalto. 

DAG 8: Sint-Petersburg O-M-A
U maakt een uitgebreide stadsrondrit en -wande-
ling met een bezoek aan de Peter- en Paulvesting 

en -kathedraal. Na het middagmaal gaat u naar 
Poesjkin, ook bekend als het Tsarendorp (Tsars-
koje Selo): het prachtige zomerpaleis van de 
tsaren met o.a. de legendarische amberkamer. 

DAG 9: Sint-Petersburg O-M-A
Vandaag start u met een bezoek aan de bekende 
St.-Isaakkathedraal en een boottocht op de 
kanalen van de stad, zodat u de façaden van 
paleizen en herenhuizen kunt bewonderen. 
Na het middagmaal gaat u naar de Hermitage 
voor een selectie uit de rijke collectie. Afvaart 
naar Estland.

DAG 10: Tallinn O-M-A
In Tallinn, de hoofdstad van Estland, bezoekt 
u het oude stadscentrum en het mooie Kadri-
orgpaleis, dat werd gebouwd in opdracht van 
tsaar Peter de Grote. Daarna gaat u naar het 
KUMU Kunstmuseum.

DAG 11: Stockholm - Brussel O-M
Ontscheping en stadsrondrit met een lokale 
gids door de Zweedse hoofdstad. Na het mid-
dagmaal bezoekt u het museum rond het 17de-
eeuwse schip Vasa, dat op zijn eerste tocht net 
voor de kust ten onder ging. Rechtstreekse 
terugvlucht naar Brussel.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  ma 24 juni 2019
 ←  do 4 juli 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. buitenkajuit cat. C: € 6.685
2-p. buitenkajuit met balkon cat. B2: 
€ 7.545 
2-p. buitenkajuit met balkon conci-
erge level cat. A3: € 7.895 
2-p. buitenkajuit Penthouse suite met 
balkon cat. PH3: € 8.995
toeslag 2-p. kajuit voor singlegebruik: 
op aanvraag
vroegboekkorting voor reservaties 
bevestigd vóór 15/09/18: € 150
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken en excursies voor, 
tijdens en na de cruise

++  Nederlandstalige reisleiding en 
deskundige toelichting door Mia 
Doornaert

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of Engelstalige 

gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en boordpersoneel 
++  Verblijf in volpension in het gekozen 

kajuittype op het luxueuze cruise-
schip Oceania Marina***** (incl. 
huiswijn bij de maaltijden) (of gelijk-
waardig)

++  6 middagmalen in lokale restau-
rants volgens programma

++  Vluchten Brussel - Kopenhagen en 
Stockholm - Brussel met Brussels 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer tijdens de 
excursies in comfortabele autocar

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
24/06 	 Brussel	09.35	u.
	 Kopenhagen	11.05	u.
04/07 	 Stockholm	20.20	u.
	 Brussel	22.35	u.

MIA DOORNAERT studeerde klas-
sieke en oosterse talen en politieke we-
tenschappen aan de KU Leuven. Ze werkte 
38 jaar op de buitenlandredactie van De 
Standaard en reisde in die functie de wereld 
rond. Nu schrijft ze als onafhankelijk buiten-
landexpert een column voor diezelfde krant 
en neemt deel aan het openbaar debat over 
internationale verhoudingen.
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Met Jacques Van Remortel op

DONAUCRUISE
JACQUES VAN REMORTEL: ‘De Donau verbindt 
de grote landen van Centraal- en Oost-Europa. 
Reizen met een schip door de aangrenzende 
landen betekent hun cultuur en natuur ont-
dekken op de meest comfortabele manier. We 
bezoeken de hoofdsteden en andere plaatsen 
met een rijke geschiedenis, kunst en culturele 
erfenis. U keert terug naar huis met een veel 
beter begrip van de recente gebeurtenissen 
in die regio.’

DAG 1: Brussel - Wenen M-A
Vlucht naar Wenen en transfer naar het cruise-
schip. U verkent de stad tijdens een rondrit 
langs de statige monumenten van de Weense 
Ring: de Staatsoper, het stadhuis, het parle-
ment, de Hofburg … U rijdt verder door het 
moderne Wenen met o.m. het kleurrijke Hun-
dertwasserhaus. U geniet van een avondmaal 
aan boord.

DAG 2: Wenen O-M-A
In de voormiddag gaat u naar Schönbrunn, het 
Versailles van de Habsburgers, met immense 
paleizen en tuinen. In de namiddag bewondert 
u de doeken van Gustav Klimt en Egon Schiele 
in het Leopoldmuseum. Daarna maakt u kennis 
met de wereldberoemde schilderijencollectie 
van het Kunsthistorisches Museum. Rubens, 
Bruegel, Titiaan en vele andere grote kunste-
naars passeren de revue. 

DAG 3: Esztergom - Boedapest O-M-A
U bezoekt de voormalige koningsstad Eszter-
gom met de kathedraal als blikvanger. Daarna 
reist u naar Boedapest. U verkent Boeda en 
Pest, de twee stadsdelen die door de Donau 
worden gescheiden. Pest biedt een mix van 
architecturale stijlen. Boeda is het oudste ge-
deelte. Daar geniet u van een panorama vanaf 
de Gellertheuvel, de Mátyáskerk en het vis-
sersbastion. 

DAG 4: Boedapest O-M-A
De grote synagoge en het operagebouw staan 
vandaag op het programma. Daarna bezoekt 
u het imposante Hongaarse parlement met de 
kroonjuwelen (o.v.). Er is ook wat vrije tijd om 
te verpozen in het Café Gerbeaud waar Sisi 

graag taartjes kocht. ’s Avonds vaart u naar 
de Slovaakse hoofdstad Bratislava. 

DAG 5: Bratislava O-M-A
U bezoekt het charmante centrum, de gotische 
en barokke gebouwen en de burcht van Bra-
tislava met uitzicht over de stad. In de namid-
dag hebt u vrije tijd om de stad zelf verder te 
verkennen.

DAG 6: Melk O-M-A
In de voormiddag vaart u door het landschap 
van de Wachau. In de namiddag bezoekt u de 
benedictijnenabdij van Melk, een hoogtepunt 
van de barokkunst in Oostenrijk. De klooster-
bibliotheek staat bekend om haar uitgebreide 
collectie handschriften. 

DAG 7: Passau - München - Brussel O-M
Ontscheping en transfer naar het paleis Nymp-
henburg met rijkelijk versierde interieurs en 
mooie tuinen. Na het middagmaal transfer 
naar de luchthaven van München voor de te-
rugvlucht.

WATERSTAND DONAU
Door een te lage of te hoge waterstand moet het pro-
gramma 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.
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  ma 6 mei 2019 
 ←  zo 12 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-persoonskajuit cat A: € 2.680
2-persoonskajuit met balkon cat. C: 
€ 2.955
toeslag 1-persoonskajuit: € 495
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en des-

kundige toelichting door Jacques 
Van Remortel

++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs 

en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype 

aan boord van de A-Rosa Donna (of 
gelijkwaardig) in volpension vanaf 
het middagmaal op dag 1 t.e.m. het 
middagmaal op dag 7, incl. dranken 
tijdens de maaltijden aan boord, 
sommige middagmalen in een 
lokaal restaurant (zonder dranken)

++  Vluchten Brussel - Wenen met Aus-
trian Airlines en München-Brussel 
met Lufthansa, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
06/05 	 Brussel	10.20	u.
	 Wenen	12.05	u.
12/05 	 München	17.45	u.
	 Brussel	19.05	u.	

JACQUES VAN REMORTEL had 
een leidinggevende functie in een mul-
tinationaal telecommunicatiebedrijf en 
maakte vele reizen, o.m. naar Centraal 
en Oost-Europa. Hij heeft nog altijd veel 
interesse in de regio en is een ervaren 
reisleider.

 Evenement: De Nacht van de Ge-
schiedenis op 19 maart 2019 rond 
meesterschap & Vlaamse Meesters
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Met Mia Doornaert op

DONAUCRUISE

MIA DOORNAERT: ‘Ik neem u graag mee op 
deze cruise op de Donau, nadat we eerst de 
fraaie stad Wenen hebben bezocht. In Boe-
dapest bezoeken we de beide zo verschil-
lende 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 mo-
numenten van de Weense Ring: de Staatsoper, 
het stadhuis, het parlement, 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 Habsbur-
gers, 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 
Hongaarse hoofdstad. Ondertussen geeft Mia 
Doornaert een lezing aan boord.

DAG 4: Boedapest O-M-A
U verkent Boeda en Pest, de beide stadsde-
len die door de Donau worden gescheiden. 
In Boeda, het oudste gedeelte, geniet u van 
een panorama vanaf de Gellertheuvel, de Má-
tyáskerk en het vissersbastion. Pest biedt een 
mix van architecturale stijlen, de opera, het 
beursgebouw 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 
hoofdstad Bratislava. Ondertussen geeft Mia 
een lezing aan boord. In de namiddag bezoekt 
u het charmante centrum, de gotische en ba-
rokke 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 
wereldberoemde 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 pro-
gramma 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.
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© SHUTTERSTOCK

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 met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en 

deskundige toelichting door Mia 
Doornaert

++  Voorreisvergadering
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Nederlands- of anderstalige 

(ENG/FR/DU) gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype 

aan boord van de MS Vivaldi (of 
gelijkwaardig) in volpension vanaf 
het middagmaal op dag 1 t.e.m. 
het middagmaal op dag 6 (incl. 
welkomstcocktail, oudejaarsavond-
diner en gala-avond), sommige mid-
dagmalen in een lokaal restaurant

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

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

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
28/12 	 Brussel	10.10	u.
	 Wenen	12.00	u.
02/01 	 Wenen	17.25	u.
	 Brussel	19.15	u.

MIA DOORNAERT studeerde klas-
sieke en oosterse talen en politieke we-
tenschappen aan de KU Leuven. Ze werkte 
38 jaar op de buitenlandredactie van De 
Standaard en reisde in die functie de wereld 
rond. Nu schrijft ze als onafhankelijk buiten-
landexpert een column voor diezelfde krant 
en neemt deel aan het openbaar debat over 
internationale verhoudingen.

 Evenement: De Nacht van de Ge-
schiedenis op 19 maart 2019 rond 
meesterschap & Vlaamse Meesters
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Met Wim Vanhoorne op

DALMATISCHE KUSTCRUISE
WIM VANHOORNE: ‘In 305 ging Diocletianus 
in Split nog 6 jaar rentenieren. De keizer wist 
wel waarom. Ragusa/Dubrovnik, aan de ra-
felrand van het Osmaanse Rijk, hield stand 
tussen doge en sultan. Een vleugje Venetië 
hangt overal in de lucht. Het bulkt er van 
forten en kerken. De vrede is er al lang weer 
uitgebroken. U vaart van stad tot eiland. De 
Dalmatische kust, van Vis tot Hvar … U raakt 
er nooit op uitgekeken. Na deze cruise koopt 
u een zeilboot.’

DAG 1: Brussel - Wenen - Dubrovnik A
Vlucht via Wenen naar Dubrovnik, parel van 
de Adriatische Zee. Transfer naar de haven 
voor de inscheping.

DAG 2: Dubrovnik O-M-A
U vertrekt op een uitgebreide wandeling in 
Dubrovnik, een stad die binnen de indruk-
wekkende middeleeuwse wallen een schat 
aan preromaanse, gotische, renaissance en 
barokke gebouwen herbergt. U bezoekt o.m. 
het klooster van de franciscanen, het oude 
gouvernementspaleis en de kathedraal. Daarna 
heeft u een vrije namiddag.

DAG 3: Mljet - Korcula O-M-A
De reis gaat verder naar Mljet, een van de mooi-

ste eilanden in de Adriatische zee, en waarvan 
een groot deel erkend is als nationaal park. 
Midden in het meer bevindt zich een eilandje 
met een benedictijnenklooster uit de 12de eeuw. 
Daarna gaat u naar Korcula voor een bezoek 
aan de versterkte stad, de laatromaanse St.-
Marcuskathedraal en een wandeling langs 
aristocratische paleizen.

DAG 4: Korcula - Sibenik O-M-A
U vaart langs de eilanden Hvar, Brac en Split 
naar Sibenik, de oudste Slavische stad aan 
de Adriatische kust. U brengt een begeleid 
bezoek aan het historisch centrum met o.m. 
de St.-Jacobskathedraal uit de 15de eeuw. Dat 
is de periode waarin Sibenik zijn grootste bloei 
kende en onder het patronaat van Venetië con-
curreerde met Zadar en Split. De watervallen 
van Krka zijn betoverend mooi. 

DAG 5: Trogir - Split O-M-A
Trogir, gebouwd op een eiland, is een juweel-
tje van labyrintische steegjes met trappen en 
gewelven. In Split, de levendige stad met de 
grootste haven van de Dalmatische kust, be-

zichtigt u o.m. de kelders van het paleis van 
keizer Diocletianus, het peristilium, de St.-
Domniuskathedraal en de tempel van Jupiter. 

DAG 6: Hvar - Vis O-M-A
U vaart naar het eiland Hvar, de nieuwe ver-
zamelplaats van de jachten van de rijken. U 
geniet van een wandeling door het Italiaans 
aandoende stadje met de romaanse klokken-
toren. In de namiddag wandelt u vrij op het 
meest westelijke Dalmatische eiland Vis. Terug 
aan boord geniet u van een gala-avondmaal.

DAG 7: Kotor - Dubrovnik O-M-A
De tocht naar Kotor is spectaculair: de zee 
dringt kilometers ver tussen de bergen door, 
in een diepe fjord met baaien en pittoreske 
eilandjes. U wandelt door de historische Mon-
tenegrijnse stad Kotor. Daarna komt u terug 
aan in Dubrovnik.

DAG 8: Dubrovnik - Wenen - Brussel O
Terugvlucht via Wenen naar Brussel. 
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  do 25 april 2019
 ←  do 2 mei 2019

REISSOM PER PERS.
2-p. kajuit benedendek: € 2.685
2-p. kajuit hoofddek: € 2.915
2-p. kajuit middendek: € 2.995
2-p. kajuit bovendek: € 3.095
toeslag 1-persoonskajuit: € 695
korting met Davidsfonds 
Cultuurkaart: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de ver-

melde bezoeken 
++  Nederlandstalige reisleiding en deskun-

dige toelichting door Wim Vanhoorne
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Fooien voor lokale gidsen, chauf-

feurs en boordpersoneel
++  Cruise in het gekozen kajuittype in 

volpension vanaf het avondmaal 
op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 
8 (incl. welkomstcocktail en gala-
avond) aan boord van de MS La Bel-
le de l’Adriatique (of gelijkwaardig)

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

++  Vluchten Brussel - Dubrovnik h/t 
telkens via Wenen met Austrian 
Airlines, de luchthaventaksen en 
CO2-compensatie

++  Transfers en vervoer ter plaatse in 
comfortabele autocar 

++  Annulerings-, bagage- en 
bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
25/04 	 Brussel	10.20	u.
	 Wenen	12.05	u.
25/04 	 Wenen	12.50	u.
	 Dubrovnik	14.10	u.
02/05 	 Dubrovnik	14.55	u.
	 Wenen	16.25	u.
02/05 	 Wenen	17.30	u.
	 Brussel	19.15	u.

WIM VANHOORNE was docent aan 
de Voorbereidende Divisie van de Konink-
lijke Militaire School (VDKMS). Meer als 
historicus dan als germanist leidt hij al 
sinds 2005 elk jaar 1 of meer Davidsfonds 
Cultuurreizen, uitsluitend naar landen en 
regio’s die ooit deel uitmaakten van het 
Osmaanse Rijk. Zijn brede interesse reikt 
van de Grieken en Romeinen, over de 
verspreiding van het christendom en de 
islam tot het soms moeilijk samenleven 
van al die volkeren op hun multiculturele 
Balkan-lappendeken.
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Met Lieve De Clerck naar 

CHINA
DE ZIJDEROUTE VAN DUNHUANG TOT LANZHOU & DE YANGTZERIVIER VAN CHONGQING TOT YICHANG 

LIEVE DE CLERCK: ‘We reizen vanaf Dunhuang 
in de sporen van Marco Polo door woestijn-
landschap om op deze oude Zijderoute mooie 
religieuze sculpturen en fresco’s te bewon-
deren. We bezoeken een Tibetaans boed-
dhistisch klooster en het meest westelijke 
fort van de Grote Muur. In Chongqing gooien 
we het anker los op de Yangtzerivier, die zich 
langs fraaie natuurlandschappen door het 
land slingert. Het hedendaagse China ervaren 
we in Beijing en Shanghai.’

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

DAG 2: Beijing M-A
U wandelt op het immense Tiananmenplein 
in het hart van de hoofdstad. Daarna bezoekt 
u de Verboden Stad, het keizerlijke paleis van 
de Ming- en Qingdynastie.

DAG 3: Beijing O-M-A
In de voormiddag maakt u een onvergetelijke 
wandeling op de Grote Muur. Daarna gaat u 
naar de Hemeltempel in het Tiantanpark. U 
sluit de dag af met een wandeling en een avond-
maal aan het Shichahaimeer in de Hutong, een 
700 jaar oude stadswijk. 

DAG 4: Beijing - Dunhuang O-M-A
Vlucht naar Dunhuang, een historische oase-
stad in de Gobiwoestijn. U maakt er een kame-
lentocht naar het Meer van de Wassende Maan 
en de ‘zingende zandduinen’.

DAG 5: Dunhuang O-M-A
U bezoekt de Mogao-tempelgrotten met prach-
tige sculpturen en muurschilderingen. Daarna 
reist u naar de Pagode van het Witte Paard, 
gebouwd ter nagedachtenis van een overleden 
monnik. 

DAG 6: Dunhuang - Jiayuguan - Lanzhou 
O-M-A
Vandaag bezoekt u het meest westelijk gelegen 
fort van de Grote Muur waar alle karavanen van 
de oude Zijderoute passeerden. ’s Avonds reist 
u per exprestrein naar Lanzhou.

DAG 7: Lanzhou - Binglingsi - Xiahe O-M-A
U vaart naar de Binglingsi-grotten met boed-
dhistische wandsculpturen. Daarna rijdt u 
naar Xiahe.

DAG 8: Xiahe - Lanzhou O-M-A
In Xiahe bezoekt u het Tibetaanse boeddhis-
tisch Labrangklooster. Dat bezit een museum 
met een collectie Boeddhabeelden, soetra's en 
wandschilderingen. Vandaag leven er nog meer 
dan 1.000 monniken en een 100-tal studenten. 
Tot slot reist u terug naar Lanzhou voor een 
wandeling langs de rivier.

DAG 9: Lanzhou - Chongqing O-M-A
Vlucht naar Chongqing, de grootste stadsprovin-
cie met het hoogste inwonersaantal van het land. 
U bezoekt er de wijk Ciqikou aan de Jialingrivier. 
Tijdens de Ming- en Qingdynastie was dit een 
belangrijke handelsmarkt, vooral voor porselein. 

DAG 10: Chongqing - Dazu - Chongqing O-M-A
Op de heuvels van Beishan en Baodingsha in 
Dazu bewondert u de boeddhistische, taoïs-
tische en confucianistische rotsgravures en 
houtsnijwerken die dateren van de 7de tot de 
17de eeuw. ’s Avonds gaat u aan boord voor een 
3-daagse cruise op de Yangtzerivier.

DAG 11: Chongqing - Fengdu O-M-A
U gaat op uitstap in Fengdu, het ‘Boze Gees-
tendorpje’, waar tempels en relikwieën gewijd 

zijn aan duivelse demonen. U bezichtigt er de 
pagode Shibaozhai. 

DAG 12: Qutang - Wu - Xiling O-M-A
U bezoekt de oude stad van de witte keizer. U 
passeert eerst de Qutang-, daarna de Wu- en 
als laatste de Xilingkloof. Met een kleine boot 
bevaart u een van de bijrivieren en wordt u on-
dergedompeld in een sfeer van rust en schoon-
heid langs groene heuvels en smalle kloven.

DAG 13: Yichang - Shanghai O-M-A
Vandaag eindigt de cruise. U bezoekt de site 
van de Drieklovendam, de grootste stuwdam 
en waterkrachtcentrale ter wereld. Voor de con-
structie ervan werden 13 woongebieden onder 
water gezet en verhuisden een miljoen Chine-
zen. Vanuit Yichang vliegt u naar Shanghai.

DAG 14: Shanghai O-M-A  
U sluit deze unieke reis af met een wandeling op 
de Bund langs de Huangpurivier gevolgd door 
een middagmaal in de trendy wijk Xintiandi. 
Ten slotte kuiert u door de Oude Stad met een 
bezoek aan de mooie Tuin van Mandarijn Yu. 

DAG 15: Shanghai - Amsterdam - Brussel O
Terugvlucht naar Brussel via Amsterdam.

200 km

CHINA

Dunhuang

Beijing

Lanzhou

Jiayuguan

Xiahe

Shanghai

Chongqing
Fengdu

Yichang
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© SHUTTERSTOCK

REISDATA
 →  za 18 mei 2019
 ←  za 1 juni 2019

REISSOM PER PERS. 
2-persoonskamer/kajuit: € 4.970
toeslag 1-persoonskamer/kajuit: € 995
korting met Davidsfonds Cultuurkaart: € 60
min. 15, max. 25 personen

INBEGREPEN
++  De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken
++  Nederlandstalige reisleiding en deskundige 

toelichting door Lieve De Clerck
++  Gebruik van de audiofoon
++  Lokale Frans- of Engelstalige gidsen
++  Voorreisvergadering
++  Fooien voor de chauffeurs, de lokale gidsen en 

het boordpersoneel van de cruiseboot
++  Het boek Het milde parfum van de perzik-

bloesem van Lieve De Clerck (1 per kamer) 
++  Handig reisgidsje Te gast in China
++  Overnachtingen in kwaliteitsvolle vier- en 

vijfsterrenhotels
++  Cruise van 3 nachten aan boord van de MS 

Victoria Jenna***** (of gelijkwaardig)
++  Alle maaltijden vanaf het middagmaal op 

dag 2 tot en met het ontbijt op dag 15 in 
lokale restaurants, de hotels of aan boord 
van het cruiseschip

++  Vluchten Brussel - Beijing en Shanghai - 
Brussel met KLM telkens via Amsterdam, de 
binnenlandse vluchten, de luchthaventak-
sen en CO2-compensatie

++  Exprestrein Jiayuguan - Lanzhou
++  Transfers en vervoer ter plaatse in comforta-

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

bijstandsverzekering

VLUCHTGEGEVENS (O.V.)
18/05 	 Brussel	15.00	u.
	 Amsterdam	15.55	u.
18/05 	 Amsterdam	17.25	u.
	 Beijing	08.55	u.	(op	19/05)
01/06 	 Shanghai	12.15	u.
	 Amsterdam	18.00	u.
01/06 	 Amsterdam	21.30	u.
	 Brussel	22.15	u.

LIEVE DE CLERCK is sinds haar jeugd sterk 
verbonden met het Oosten, vooral met China. 
Als rugzaktoeriste maakte ze in haar eentje een 
tocht van meer dan 8.000 km, daarna bereisde zij 
meer dan 25 jaar lang beroepsmatig alle regio’s. 
Ze studeerde Chinees aan het CLT in Leuven en 
aan de universiteiten van Shanghai (Fudan) en 
Xian (Chang’an). Ze begrijpt de complexiteit van 
het Chinese maatschappelijke leven en koestert 
de cultuur. Als auteur van de epische roman Het 
milde parfum van de perzikbloesem ontving zij in 
2015 een literaire residentie in Beijing.

 Cursus: China in de kijker - Torhout - 
woe. 7, 14 en 28 nov. - Wim Polet
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Boek Evenement Cursus

U GEMAKKELIJK LUCHTHAVEN- 
VERVOER KUNT BOEKEN?

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

U EEN KAMER KUNT DELEN  
ALS U ALLEEN REIST?

Als u alleen reist, betaalt u een toeslag voor een 1-per-
soonskamer. Wilt u dat vermijden en vindt u er geen 
graten in om een kamer te delen met een andere al-
leenreizende? Laat ons dat dan weten! Wij brengen 
u – indien mogelijk – in contact met een andere al-
leenreizende van hetzelfde geslacht. De beslissing 
om al dan niet een kamer te delen ligt dan bij u bei-
den. Maak uw reservatie zoals u dat voor een gewone 
1-persoonskamer zou doen, maar vermeld in het vak 
‘Eventuele opmerkingen’ dat u uw kamer graag wilt 
delen. Met een beetje geluk vermijdt u zo de extra 
kost, al kan dat natuurlijk niet gegarandeerd worden.

U VOOR UW VERTREK IN ZAVENTEM 
KUNT OVERNACHTEN?

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

HET DAVIDSFONDS  
SUGGESTIES DOET?

Bij sommige cultuurreizen suggereert het Davidsfonds 
ook een boek, evenement of cursus. Voor alle gedetail-
leerde info: www.davidsfonds.be of bel 016 31 06 00.

WIST U DAT ?



Een Davidsfonds Cultuurreis boeken is een fluitje van 
een cent. Het gaat immers erg gemakkelijk, gewoon van 
bij u thuis per telefoon, via de 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 Davidsfonds 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). 

IN EEN REISKANTOOR 
VAN OMNIA TRAVEL

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

OP DE WEBSITE 
WWW.CULTUURREIZEN.BE 

Op deze pagina vindt u up-to-date infor-
matie over Davidsfonds Cultuurreizen. Via 
de zoekfunctie kunt u een reis of reisleider 
zoeken. Op de pagina van een reis kunt 
u die online boeken.

MET DE POST 

Op pag. 155 van deze brochure vindt u een 
inschrijvingsformulier. U kunt zich voor 
een reis inschrijven door het ingevuld 
te versturen naar Davidsfonds Cultuur-
reizen/Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 
15, 3000 Leuven. U kunt het formulier ook 
faxen naar 016 24 38 02.

VOLG ONS 
OP FACEBOOK OF TWITTER

Blijf op de hoogte van Davidsfonds 
Cultuurreizen via de Facebookpagina 
(www.fb.com/davidsfondscultuurnet-
werk) of volg Davidsfonds op Twitter 
(@davidsfonds). 

INFO & 
RESERVATIE
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PRAKTISCHE INFORMATIE

01
REIS BOEKEN

Een Davidsfonds Cultuurreis re-
serveren is gemakkelijk (zie pag. 
153). Na de reservering ontvangt 
u een bestelbon in 2 exemplaren, 
waarvan u er binnen de week 1 on-
dertekend 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 
worden begeleid door Nederlands-
talige reisleiders. In het buitenland 
wordt soms een beroep gedaan op 
kwaliteitsvolle anderstalige lokale 
gidsen. In dat geval vat uw reis-
leider 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, PRIJZEN

Omdat sommige reizen erg lang 
op voorhand worden gepubliceerd 
(soms zelfs een jaar vooraf ) kan 
het gebeuren dat de vluchten, 
hotels of excursies aangepast 
moeten worden - uiteraard met 
behoud van het reiscomfort. Ook 
de volgorde van de bezoeken 
kan wijzigen. De gepubliceerde 
prijzen zijn berekend op basis 
van de tarieven en wisselkoersen 
voor het vervoer, het verblijf, de 
heffingen, taksen en alle andere 

beschreven diensten zoals gekend 
op 01/08/2018.

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 juridische 
redenen onmogelijk blijkt of het reis-
concept de meerwaarde beperkt.

08
IDENTITEITSKAART, 

PASPOORT EN VISUM
Voor de meeste reisbestemmingen 
volstaat uw Belgische identiteits-
kaart, nog geldig gedurende mini-
mum 3 maanden na de voorziene 
terugkeerdatum. Als u geen Belgi-
sche nationaliteit heeft, moet u ons 
daar bij reservatie van op de hoogte 

brengen. Misschien zijn er dan an-
dere vereisten voor u van toepassing. 
Samen met de bevestiging van uw in-
schrijving ontvangt u daarover meer 
informatie. Voor sommige landen is 
er naast een internationaal paspoort 
ook een visum nodig. Omnia Travel 
verzorgt de regelingen rond het be-
komen van dat visum. Er zal u wel 
gevraagd worden enkele (online) 
formulieren zelf in te vullen. In de 
regel hebben wij uw paspoort voor 
het bekomen van een visum vanaf 6 
weken voor vertrek nodig. U krijgt het 
dan terug op de eerste reisdag. De 
visumkosten (die soms hoog kunnen 
oplopen) zijn inbegrepen in de prijs 
van de reis. Ook daarover ontvangt u 
tijdig de nodige informatie van Om-
nia Travel. De te betalen aanvraag 
voor een reistoestemming voor de 
Verenigde Staten (ESTA-procedure, 
eventueel ook visum), Canada 
(eTA-procedure) en Australië (ETA-
procedure) is altijd ten laste van de 
individuele deelnemer. De kosten 
daarvan bedragen momenteel resp. 
14 USD (voor een visum voor de VS 
gelden andere bedragen), 7 CAD en 
20 AUD per persoon.

09
REISVERZEKERING

Voor elke Davidsfonds Cultuurreis 
uit deze brochure is een ruime 
reisverzekering inbegrepen die ei-
genlijk 3 verzekeringen omvat: een 
annuleringsverzekering, een reisbij-
standsverzekering en een bagage-
verzekering. De gedetailleerde polis-
voorwaarden kunt u raadplegen op 
www.cultuurreizen.be of in elk Omnia 
Travel reiskantoor (zie pag. 153).

10
OPSTAPPLAATSEN  
AUTOCARREIZEN

Davidsfonds Cultuurreizen verzekert 
u dat het vertrek en ook de terug-
keer van een autocarreis in optimale 
omstandigheden verlopen. We ver-
mijden structurele files en 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
VOORREISVERGADERING
Een degelijke reisvoorbereiding is 
belangrijk en kan best aangenaam 
zijn. Daarom nodigt de reisleider alle 
deelnemers uit op een voorreisver-
gadering met aansluitend lunch. U 
maakt er kennis met uw medereizi-
gers en reisleider, die het programma 
en de praktische afspraken overloopt 
en graag eventuele vragen beant-
woordt. Zo'n voorreisvergadering 
vindt vooral plaats bij verre bestem-
mingen en cruises en staat in dat 
geval vermeld bij de 'Inbegrepen' 
informatie van een reis.

12
CRUISES

Door een te lage of te hoge water-
stand, ongunstige weersomstandig-
heden of andere beslissingen van 
de kapitein kunnen wijzigingen in 
het programma noodzakelijk zijn. 
Enkele overnachtingen in een hotel 
of transfers en bezoeken per autocar 
behoren op dat moment tot de moge-
lijkheden. Uiteraard stellen wij alles 
in het werk om het oorspronkelijke 
programma zo comfortabel mogelijk 
uit te voeren.

13
SAMEN MET

Voor zijn Cultuurreizen werkt Davids-
fonds samen met Omnia Travel. Om-
nia Travel staat in voor de concrete 
organisatie: vervoer, verblijf, maal-
tijden, tickets, praktische afspraken, 
de verkoop, enz. en is ook juridisch 
en financieel verantwoordelijk. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam en naam:  ________________________________________________________________________________________________________________

Straat:  _________________________________________________________________________________________  Nr.: __________ Bus:  _________

Postcode:  _______________ Gemeente: __________________________________________________________________________________________  

Telefoon:  _____________________  GSM*:  _______________________  Noodnummer van een thuisblijver:  ______________________________

E-mail:  _________________________________________________________________________________________________________________________

(*Geef bij voorkeur ook een gsm-nummer op, dat kan handig zijn als noodnummer vóór en tijdens de reis.) 

Aankruisen indien van toepassing: 
o Ik heb een Davidsfonds Cultuurkaart met nummer  _____________________
o Ik heb nog geen Davidsfonds Cultuurkaart maar wil er graag een aanvragen en neem hiervoor binnen de week contact op 

met het Davidsfonds op 016 31 06 00

reserveert volgende reis uit de brochure Davidsfonds Cultuurreizen 2018-2019:

Ingevuld terugbezorgen aan Davidsfonds Cultuurreizen /
 Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven

Tel.: 016 24 38 38 • Fax: 016 24 38 02 • E-mail: cultuurreizen@omniatravel.be

EVENTUELE OPMERKINGEN

KAMERKEUZE (aankruisen wat van toepassing is)

Voornaam en naam

Andere:

In verband met kamer:

Geboortedatum Adres (indien verschillend van hierboven)

DEELNEMERS: Gelieve de namen van alle deelnemers voor wie u inschrijft, inclusief uzelf, te noteren.
Zéér belangrijk: gelieve de namen te vermelden zoals ze op de identiteitskaart of het internationaal paspoort staan.

AFREISDATUMBESTEMMING

DATUM:
HANDTEKENING:

PAGINA

1.

2.

3.

4.

5.

Wet8.12.1992 Gegevens komen in databestand van Davidsfonds. Kunnen meegedeeld aan sectoren van Davidsfonds en derden. Betrokkenen kunnen publiek register raadplegen; hebben toegangs- en correctierecht.

Ondergetekende verklaart de algemene en bijzondere 
reisvoorwaarden uit de reisbrochure (zie pag. 156-158) 
en de precontractuele informatie ontvangen te hebben, 
gaat ermee akkoord en betaalt het voorschot/saldo 
bij ontvangst van de bestelbon/factuur.

o 2-persoonskamer o 1-persoonskamer o 2-persoonskamer te delen met:

○ Ik verklaar me akkoord met de privacyverklaring van 
Davidsfonds die het gebruik van mijn persoonsgegevens 
en mijn rechten verduidelijken en die ik terugvind op 
www.davidsfonds.be/privacy.



ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE 
REIZEN VOOR PAKKETREIS- 
OVEREENKOMSTEN

1/2/2018

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden 
geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017. 

Artikel 2: Informatie van de organisator en 
doorverkoper voor de sluiting van de pakket-
reisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan 
de reiziger, voordat deze is gebonden door een pak-
ketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven stan-
daardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing 
is op de pakketreis:

1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a ) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperi-

oden, met de data en het aantal nachten;
b ) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, 

de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en 
terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de 
aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet 
vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c ) de ligging, de voornaamste kenmerken en de cate-
gorie van de accommodatie volgens de regels van 
het land bestemming;

d ) de verstrekte maaltijden;
e ) de bezoeken, de excursies of de andere diensten 

die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeen-
gekomen totaalprijs;

f ) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reis-
diensten worden verleend aan de reiziger als lid 
van een groep;

g ) de taal waarin andere toeristische diensten desge-
vallend worden verricht;

h ) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen 
met beperkte mobiliteit;

2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepas-
selijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor 
rekening van de reiziger kunnen zijn;

3. de betalingsmodaliteiten;
4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de 

uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum 
voor de eventuele opzegging van de overeenkomst 
wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5. algemene informatie over de vereisten in het land van 
bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, 
met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn 
voor het verkrijgen van een visum en informatie over 
formaliteiten op gezondheidsgebied;

6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan 
opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstands-
verzekeringen.

2.2 
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste stan-
daardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger. 

2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt 
verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pak-
ketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord 
van de partijen. 

Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, 
moet aan de organisator en de doorverkoper alle nut-
tige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn 
medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten 
of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en 
dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of door-
verkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of bin-
nen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien 
er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de 
reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een 

duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een 
papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige 
fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, 
heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2 
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat 
de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbe-
grip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de 
volgende informatie:
1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de or-

ganisator is ingegaan;
2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede 

uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsver-
plichting heeft;

3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die 
instaat voor de bescherming bij insolventie;

4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van 
de lokale vertegenwoordiger van de organisator of 
van een andere dienst voor het geval de reiziger in 
moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen 
over de mogelijke non-conformiteit;

5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit 
tijdens de reis te melden;

6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan 
worden opgenomen met een niet vergezelde minder-
jarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor 
hem verantwoordelijk is;

7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het 

platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting; 
9. informatie over het recht van de reiziger om zijn over-

eenkomst over te dragen.

4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de 
organisator de reiziger:
1. de nodige ontvangstbewijzen 
2. de vouchers en vervoerbewijzen
3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien 

van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, 
de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen 
en aankomst.

Artikel 5: De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de 
prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst 
daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pak-
ketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening 
wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan 
als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven 

aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van 
andere energiebronnen, of

2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in 
de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden 
geheven door niet direct bij de uitvoering van de pak-
ketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristen-
belastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens 
en op vliegvelden, of

3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang 
zijn. 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger 
recht op een prijsvermindering bij een daling van de 
hierboven opgesomde kosten. 

5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, 
kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeg-
gingsvergoeding.

5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator 
de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de 
pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. 
een mail, een papieren document of een pdf, hiervan 
in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die 
prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisa-
tor het recht de administratieve kosten af te trekken 
van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. 
Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organi-
sator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, 
bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als 
voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in 
de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders 
wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo 
van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd ge-
steld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die 
van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorver-
koper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger 
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste 
van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakket-
reisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen 
aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die 
voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel 

mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de 
pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals 
bv. een mail, een papieren document of een pdf, op 
de hoogte stelt, en

2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voort-
vloeien uit de overdracht. 

7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de 
overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor 
eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit 
de overdracht. De organisator stelt degene die de overeen-
komst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht. 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de 
organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan 
alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor 
de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisover-
eenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het 
begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij: 
1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft 

voorbehouden, en 
2. het om een onbeduidende verandering gaat, en 
3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame 

gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren 
document of een pdf in kennis stelt. 

9.2
Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich 
genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken 
van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de 
bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet 
kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met 
meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger 
hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op 

de prijs van de pakketreis;
2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen 

zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen 
aanvaardt;

3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in 
kennis moet stellen van zijn besluit; 

4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging bin-
nen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, 
de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en 

5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende 
pakketreis en de prijs ervan. 

9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst 
of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de 
kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, 
heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering. 

9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 
9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende 
pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde 
bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst 
is opgezegd, aan de reiziger terug. 

Artikel 10: Opzegging door de organisator 
voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen: 
1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis 

heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeen-
komst vermelde minimumaantal en de reiziger door 
de organisator van de opzegging van de overeenkomst 

in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst 
bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
a ) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij 

reizen van meer dan zes dagen; 
b ) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij 

reizen van twee à zes dagen; 
c ) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen 

die minder dan twee dagen duren, of 
2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als 

gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden en hij de reiziger er vóór het begin van de 
pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst 
wordt opgezegd. 

10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger 
alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvan-
gen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding 
verschuldigd te zijn. 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst 
opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging 
kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een 
opzegvergoeding aan de organisator. 

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde 
opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het 
tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis 
en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 

Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding 
overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de 
kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik 
van de reisdiensten. 

11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van 
bestemming onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de 
reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de 
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de 
pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft 
de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle 
voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen 
aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding. 

11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen 
alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn 
betaald, verminderd met de opzegvergoeding. 

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in ken-
nis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens 
de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst 
opgenomen reisdienst heeft vastgesteld. 

12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pak-
ketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de 
organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat: 
1. onmogelijk is, of 
2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening 

houdend met de mate van non-conformiteit en de 
waarde van de desbetreffende reisdiensten. 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, 
heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een 
schadevergoeding overeenkomstig artikel 15. 

12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen 
een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, 
heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om 
terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het 
is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de 
organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of 
indien een onmiddellijke oplossing is vereist. 

12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan 
worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende 
kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, 
indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. 

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot 
een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator 
aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. 
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De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen 
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met 
hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of 
indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is. 

12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator 
deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke 
termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreis-
overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding 
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermin-
dering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de 
pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organi-
sator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden 
voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrange-
menten verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, 
ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, 
recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding. 

12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitenge-
wone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor 
de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de 
pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten 
van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie 
overnachtingen per reiziger. 

12.7 
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet 
van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op 
personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op 
alleenreizende minderjarigen en op personen die speci-
fieke medische bijstand behoeven, mits de organisator 
ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in 
kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften. 

12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden om aansprakelijk-
heid te beperken indien de betrokken vervoerder zich 
daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie 
niet kan beroepen.

12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in ver-
band met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks 
richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft 
gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken 
of klachten zonder vertraging aan de organisator door. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de or-
ganisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of 
vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer 
hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator 
en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van 
de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn 
begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisa-
tor of door andere reisdienstverleners worden verricht. 

14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische 
Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in 
een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisa-
toren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator 
aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven 
voorwaarden voldoet. 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadever-
goeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermin-
dering voor iedere periode waarin er sprake was van 
non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de 
organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de 
reiziger te wijten is. 

15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding 
van de organisator voor alle schade die hij oploopt als 
gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt 
zonder vertraging uitbetaald. 

15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, in-
dien de organisator aantoont dat de non-conformiteit 
te wijten is aan: 
1. de reiziger; 

2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de 
pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is 
betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden 
voorzien of voorkomen, of 

3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand 
aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het 
bijzonder door: 
1. nuttige informatie te verstrekken over medische dien-

sten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 
2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie 

op afstand en bij het vinden van andere reisarran-
gementen. 

16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of 
nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze 
bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt 
in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen 
door de organisator. 

Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet 
hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier 
melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereen-
komst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, 
op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan 
de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing 
kan worden gezocht. 

17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of 
kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formule-
ren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst 
zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper 
een klacht indienen op een bewijskrachtige manier. 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling 
een minnelijke regeling nastreven. 

18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk 
van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencom-
missie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op 
te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 

18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoe-
ningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” 
bezorgen. 

18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven pro-
cedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact 
opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening 
tussen de partijen na te streven. 

18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende 
schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt 
deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitra-
geprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen 
of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank. 

19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid 
van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch 
als eisende noch als verwerende partij. 

19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij 
is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door 
de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro 
bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief 
of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven 
dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd 
geopend bij de Geschillencommissie Reizen 

19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een ge-
schillenreglement, en kan slechts worden opgestart na 

het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en 
wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon 
geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na 
het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de 
prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen 
m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de recht-
banken beslecht worden. 

19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, over-
eenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en 
definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen 
is geen beroep mogelijk. 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; 
fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN 
OMNIA N.V.

Versie augustus 2018

Onze bijzondere voorwaarden zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van elk reisaanbod, elke inschrijving en elke 
factuur. Ze zijn een aanvulling op de Algemene Reisvoor-
waarden van de Geschillencommissie Reizen en op de wet 
van 21 november 2017. Deze Bijzondere Reisvoorwaarden 
maken samen met de Algemene Reisvoorwaarden de 
op het contract van de klant toepasselijke contractuele 
voorwaarden uit. 

Artikel 1: Toepassingsgebied 
Naargelang de aard van de dienst(en) die werd(en) ge-
boekt, zijn partijen gebonden door hetzij een pakketreis-
overeenkomst, hetzij een overeenkomst voor een gekop-
peld reisarrangement, hetzij een reisdienstovereenkomst. 

Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk 
dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van 
toepassing is op de gemaakte boeking.

Artikel 2: Promotie
Onze brochures, websites, folders, enz. zijn te goeder 
trouw opgemaakt op basis van de gegevens die beschik-
baar waren. Omnia N.V. houdt zich het recht voor om 
materiële vergissingen te verbeteren die voorkomen 
in de precontractuele informatie. De klant aanvaardt 
dat de organisator wijzigingen kan doorvoeren aan de 
pakketreis- overeenkomst. 

Artikel 3: Informatie door de reiziger
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een 
persoonlijke of bijzondere voorkeur opgeven. Hierbij 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een 
essentiële voorwaarde en bijzondere wensen. 

Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteits-
papieren voor de gereserveerde reis. Naargelang van de 
bestemming kan dit een identiteitskaart of een reispas-
poort, al dan niet voorzien van een visum, zijn. Reizigers 
van niet-Belgische nationaliteit dienen spontaan hun 
nationaliteit mee te delen aan Omnia N.V. De reiziger dient 
zelf de nodige informatie hieromtrent op te vragen, des-
gevallend bij het consulaat van het land van bestemming 
of op de volgende website www.diplomatie.belgium.be  

Het voorgaande geldt ook voor minderjarige kinderen die 
in het bezit dienen te zijn van een eigen identiteitskaart 
met foto, de zogenaamde kids-ID. De reizigers hebben de 
verplichting zich grondig te informeren m.b.t. specifieke 
toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen.

Omnia N.V. kan in geen geval aansprakelijk zijn voor 
enige problemen hieromtrent. 

Indien een reiziger bij de afreis de nodige documenten 
niet kan voorleggen, kan Omnia N.V. in geen enkel geval 
gehouden zijn tot betaling van de daaruit voortvloei-
ende kosten. 

Artikel 4: Prijs
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, 
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs omvat wat 
bij elk reisprogramma of elke offerte onder ‘inbegrepen’ 
staat vermeld. De prijzen worden uitgedrukt in Euro.

4.1 Prijsherziening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle 
vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegre-
pen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële 
vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing 
bepaald in artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden en 
in artikel 4 van de Bijzondere Reisvoorwaarden. Eventuele 
wijzigingen kunnen zowel tot een verhoging als tot een 
verlaging van de prijs aanleiding geven.

In de precontractuele informatie staat de referentiedatum 
vermeld die gebruikt werd om de prijs te berekenen, 
dit houdt o.a. de wisselkoers, de taksen, de brandstof, 
enz. in.

4.2 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het 
buitenland werden berekend volgens de tarieven en 
wisselkoersen die vermeld staan in de precontractuele 
informatie. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze 
datum kunnen de prijzen voor verblijf en andere diensten 
in het buitenland herzien worden.

4.3 Heffingen en taksen
Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen 
na de datum die meegedeeld wordt in de precontractuele 
informatie, worden netto bij de reissom gevoegd respec-
tievelijk netto ervan afgetrokken.

4.3 Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens 
de tarieven die golden op de datum die vermeld staat in 
de precontractuele informatie, met inbegrip van de op 
dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen. De door de 
luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde 
brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom 
gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

4.4 Vervoer per trein, bus of boot
De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is bere-
kend volgens de tarieven die golden op de datum die 
vermeld wordt in de precontractuele informatie. De door 
de vervoersmaatschappij na deze datum meegedeelde 
toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom ge-
voegd respectievelijk ervan afgetrokken.

Artikel 5: Totstandkoming van het contract
Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als 
reservatie via een techniek van verkoop op afstand be-
vestigt de reiziger dat hij wenst dat Omnia N.V. zo snel 
mogelijk het nodige doet voor reservatie van de betrok-
ken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies, enz.) en 
aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden 
De betalingen dienen te gebeuren op de zetel van Omnia 
N.V., netto zonder disconto, contant bij overeenkomst 
behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de order-
bevestiging. 

In het geval de boeking van de pakketreis meer dan 45 
dagen voor het vertrek gebeurt, is er een voorschot van 
30% te betalen. Het saldo dient 45 dagen voor afreis 
betaald te worden. Indien de boeking van de reis minder 
dan 45 dagen voor het vertrek gebeurt, is de volledige 
reissom onmiddellijk verschuldigd. Afwijkende betalings-
modaliteiten zijn mogelijk indien de organisator onmid-
dellijk betaling vraagt op moment van totstandkoming 
van het contract.

Bij verkoop van andere diensten, zoals o.a. reisdiensto-
vereenkomsten of zakenreizen wordt de betalingstermijn 
bepaald tussen beide partijen en wordt deze op de fac-
tuur vermeld. 

De aanvaarding van betalingstermijnen brengt geen 
schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk 
aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna 
vermelde interesten en vergoedingen. 

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het open-
staande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot 
voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10% op 
jaarbasis en te verhogen met de gemaakte kosten met 
betrekking tot de invordering van de schuldvordering, 
hetzij een administratieve vergoeding van 25 euro en de 
erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen 
van de wet dd 21 april 2007.

Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag 
heeft Omnia N.V. het recht om de reis na ingebrekestelling 
te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding 
voorzien in artikel 7 verschuldigd door de reiziger, onder 
voorbehoud van het recht van OMNIA N.V. om bijkomende 
schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele 
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door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aan-
gerekende vergoeding worden verrekend.

Artikel 7: Annulering 
7.1. Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van 
de betaling van de opzegvergoeding. 

De annulering van een gereserveerde reis kan enkel 
schriftelijk aan Omnia N.V. medegedeeld worden, met 
aanduiding van de referentie van de boeking. De an-
nuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald en 
komen bovenop een vast annuleringsbedrag van 50 
euro per dossier. 

1. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar:
• tot 60 dagen vóór vertrek: 20 % van de reissom 

vermeerderd met de annulatiekosten voor de 
lijnvlucht(en).

• 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reis-
som vermeerderd met de annulatiekosten voor 
de lijnvlucht(en).

• 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.
2. Voor afzonderlijk verkochte reisdiensten: worden de 

kosten van de leverancier doorgerekend. 
3. Voor pakketreizen indien Omnia N.V. fungeert als 

doorverkoper, gelden de annulatievoorwaarden van 
de organisator. 

4. Voor pakketreizen ingeval Omnia N.V. fungeert als 
organisator, gelden de annulatievoorwaarden van 
de verschillende leveranciers.

5. Voor cruises en binnenlands vervoer kan een annu-
latiekost van 100% aangerekend ongeacht de datum 
van annulatie. 

7.2. Annulering door Omnia N.V.:
Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een reis te an-
nuleren zonder recht op schadevergoeding:

• indien het vooraf bepaalde minimum aantal beta-
lende deelnemers niet is bereikt

• door onvermijdbare en buitengewone omstan-
digheden

Artikel 8: Vervanging en wijziging door de 
reiziger
Wijziging aan een geboekte reis wordt aanvaard mits 
betaling van de kosten, deze hangen af van het tijdstip 
van wijziging, van het type bestemming en de aard van 
de wijziging. Zie onderstaande bepalingen:

1. Overdracht van de boeking
Indien de overdracht van de boeking gevraagd wordt 
tot uiterlijk 60 dagen vóór afreis is er een adminis-
tratiekost van 35 euro, vermeerderd met de kosten 
van de leverancier. Indien korter bij de afreisdatum 
zal dit afhangen of de leverancier dit kan aanpassen 
en in voorkomend geval gelden de kosten die door 
de leverancier aan Omnia N.V. aangerekend worden. 
Indien een over te dragen dienst niet meer kan geleverd 
worden ondanks alle inspanningen die geleverd wer-
den, is de overdraagbaarheid niet mogelijk.

2. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum
• tot 60 dagen vóór afreis: 35 euro per persoon, 

vermeerderd met de kosten van de leverancier.
• minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annulerings-

voorwaarden hieronder vermeld
3. Wijziging van bestemming met behoud van de reispe-

riode: zie annuleringsvoorwaarden hierboven vermeld
4. Wijziging van kamertype: 25 euro dossierkosten tenzij 

een speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamer-
type werd voorzien, vermeerderd met de kosten van 
de leverancier.

In geval van voorafbetaling van accommodatie of andere 
diensten, of volgens de specifieke voorwaarden voor 
cruises, binnenlands vervoer, rondreizen, bepaalde 
hotels e.a. kunnen de annuleringskosten of wijzigings-
kosten tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100%. 
Dit bedrag moet verhoogd worden met de door de 
luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en 
de administratiekosten in overeenstemming met het 
tijdstip van de annulering.

Artikel 9: Wijzigingen door de reisorganisator
De reisorganisator behoudt zich het recht voor om onbe-
duidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst 
aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan 
op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevens-
drager (bv. e-mail).

In geval de aangekondigde reisleiders wegens ziekte of 
andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft 
Omnia N.V. het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet 
Omnia N.V. 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 compen-
satie, terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 
21 november 2017 betreffende de verkoop van pakket-
reizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. 
De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van 
toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, 
een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de 
grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of 
situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de wet van 21 
november 2017. Omnia N.V. kan dus in geen enkel geval 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of 
hinder veroorzaakt door de daden van een derde. Omnia 
N.V. is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade of 
hinder voortvloeiende uit activiteiten of excursies die ter 
plaatse door de reiziger worden geboekt en die geen deel 
uitmaken van het oorspronkelijke reispakket. 

Voor wat betreft de activiteiten die deel uitmaken van de 
geboekte vakantie, merkt N.V. Omnia op dat de reiziger 
niet verplicht is hieraan deel te nemen of om de activi-
teiten te voltooien. De reiziger dient voor zichzelf uit te 
maken of hij/zij al dan niet voorbereid/geschikt is om deel 
te nemen aan bepaalde activiteiten of ermee door te gaan. 

De reiziger draagt steeds de volledige verantwoordelijk-
heid voor eigen daden en aansprakelijkheid voor de 
eventuele risico’s die aan het uitoefenen van activiteiten 
verbonden zijn. 

De aansprakelijkheid wordt beperkt tot driemaal de 
totale reissom voor de gevallen bedoeld in artikel 51 
§3 van de wet van 21 november 2017 betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten. 

10.2 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik 
van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata 
en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk 
meegedeeld worden. De aanbiedingen worden opgesteld 
te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens. 
Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de 
precontractuele informatie en de pakketreisovereenkomst 
aangepast kan worden na het afsluiten van het contract 
en dit conform de bepalingen van de wet betreffende de 
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017.

Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is 
steeds onder voorbehoud.

In geval van significante wijzigingen aan het contract, 
heeft de reiziger het recht om te reageren binnen de 12 
werkuren van het verzenden van deze informatie door 
de organisator.

10.3 uurroosters
De uren die op uurrooster, programma’s, tickets of ergens 
anders vermeld werden, zijn indicatief. 

10.4. Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op 
de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven 
na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de 
op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

Artikel 11: Vluchten
11.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de 
reservatie meegedeeld zijn eveneens ter informatie 
bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de 
reisdocumenten of in de laatste inlichtingen is van 
toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben 
na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger 
hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uur-
rooster is van toepassing. 

11.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschap-
pijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese veror-
dening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u 
te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaart-
maatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod 
opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. 
Deze kan geconsulteerd worden op https://ec.europa.
eu/transport/modes/air/safety/air-ban_nl.

11.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaat-
schappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese 
verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator 
u informeren over de identiteit van de exploiterende 
luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw 
vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het 
ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de 
maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. In 
de brochure vindt u in de reisprogramma’s bij Inbegrepen 
de maatschappijen die hiervoor in aanmerking komen.

De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij 
wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. 
Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo 
snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in 
of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen 
check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

11.4 De reiziger dient zich tijdig aan te bieden op de 
luchthaven. 
Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan 
hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indie-
nen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn. 

11.5 Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens 
een vliegtuigreis
Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vlieg-
tuigreis dient de reiziger onmiddellijk bij aankomst op de 
luchthaven bij de dienst ‘Lost properties’ een document 
(Property Irregularity Report) te laten opmaken.

11.6 Schade en nadeel opgelopen door vertraging en 
opschorten van lijnvluchten 
zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en ge-
regeld door de toepasselijke conventies en Europese 
richtlijnen.

Artikel 12: Klachtenregeling en niet-conformiteit
De reiziger is verplicht om elke vastgestelde niet-confor-
miteit zonder onnodige vertraging ter plaatse te melden, 
liefst in deze volgorde:

• aan de betrokken dienstverlener
• aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator (de 

reisleider, of hostess, enz.) in persoon of telefonisch 
(nadere gegevens in de reisdocumenten)

Opdat de klacht geldig is en correct behandeld zal worden, 
is de reiziger die de klacht gedetailleerd heeft, verplicht 
om steeds een schriftelijke kopie van de klacht aan de 
organisator te bezorgen. Bij het indienen van een klacht 
dienen de relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. 
Enkel bewijskrachtige ingediende klachten kunnen in 
aanmerking genomen worden. Voor het indienen van 
een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de 
voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele 
instapkaart (boarding pass).

Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt, 
kunnen de feiten niet altijd vastgesteld worden en kan 
het recht tot compensatie vervallen. Werd de gemelde 
klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de 
reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, 
moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van 
de reisovereenkomst bij de doorverkoper of anders bij 
de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

Het noodnummer waarop reizigers terecht kunnen voor 
bijstand of om non-conformiteit te melden, wordt hen 
meegedeeld in de reisdocumenten. 

Artikel 13: Verantwoordelijkheid en bijstand
De organisator is verantwoordelijk voor een goede uit-
voering van de reisdiensten. Hij is niet verantwoordelijk 
voor niet-inbegrepen excursies en diensten die ter plaatse 
worden geboekt.

De verantwoordelijkheid in geval van een niet-conformiteit 
is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs van 
de reis, behalve in geval van lichamelijk letsel of schade 
die opzettelijk of door nalatigheid werd veroorzaakt.

Artikel 14: Gezondheid
De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/
haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen 
met eventuele verplichtingen. 

De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. 
Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid 
heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te eva-
lueren met een bevoegde arts. 

De reiziger heeft de verplichting mbt mee te delen informa-
tie op ogenblik van reservatie (gezondheid, eetgewoontes, 

enz.). Indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft 
om een reis uit te voeren moet de reiziger die verplicht 
meedelen.

Artikel 15: Facultatieve of verplichte verzekering
De informatie over de facultatieve of verplichte verze-
kering kan verschillen van reis tot reis. Daarom wordt 
deze informatie aan de reiziger meegedeeld met de 
precontractuele informatie.

Artikel 16: GDPR
Omnia N.V. verbindt zich ertoe om enkel die persoons-
gegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor het 
verwezenlijken van de doeleinden. U gaat ermee akkoord 
dat uw persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden 
met bepaalde instanties voor het verwezenlijken van de 
doeleinden van dit contract. Omnia N.V. verbindt zich ertoe 
om conform de GDPR de passende technische en organisa-
torische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens 
van haar klanten te beschermen. Het privacybeleid van 
Omnia N.V. kunt u nalezen op www.omniatravel.be. 

De organisator is verplicht om PNR gegevens over te 
maken aan de P.I.E. (passagiers informatie eenheid)

Artikel 17: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk 
recht
In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uit-
voering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen 
de Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd 
om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving 
en handelsgebruiken. Het Belgisch recht is uitsluitend 
van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met 
en door Omnia N.V. 

Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden 
ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige be-
palingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig 
bevonden bepaling vervangen door de dichtst benade-
rende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Artikel 18: Verzekering tegen financieel on-
vermogen
Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel onvermogen bij 
het Garantiefonds Reizen.

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/
of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, 
kunt u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit 
kunt u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of 
reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen 
met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kunt u als 
volgt bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 
Brussel, telefoon: 02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, 
E-mail: mail@gfg.be.

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

versie augustus 2017

Op 25 mei 2018 gaat AVG (‘Algemene verordening gegevens-
bescherming’, een Europese verordening ter bescherming van 
de privacy) in voege. 

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 
(“Davidsfonds 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 Academie VZW 
met maatschappelijke zetel te Quinten Metsysplein 
12, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder het nummer 0458.425.661 
(“Davidsfonds Academie VZW”) onderaannemers of 
contractspartijen. Hierna worden Davidsfonds VZW 
en Davidsfonds Academie VZW samen of afzonderlijk 
aangeduid als “Davidsfonds”. 

1.2 Het Davidsfonds is een cultuurnetwerk dat jaarlijks 
culturele activiteiten organiseert, cursussen en boeken 
aanbiedt en cultuurreizen 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 Da-
vidsfonds worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom 
regelmatig. 

2. Juridisch kader
2.1 Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet 

van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de 
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betref-
fende 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 ver-
ordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of 
afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel 
3.1 Het Davidsfonds kan de door jou meegedeelde 

persoonsgegevens verwerken in overeenstemming 
met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze 
privacyverklaring, 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, cursussen en 

cultuurreizen, (ii) het aanbieden van onder andere 
boeken, magazines en cd’s, (iii) het uitvoeren van 
directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, in-
fobrochures, e-mails, uitnodigingen voor evenementen, 
marketingmateriaal en andere informatie die voor jou 
interessant of nuttig zou kunnen zijn, (iv) het informeren 
van derden (onderaannemers 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 persoonsgege-

vens ligt in: (i) de overeenkomst 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 uitdrukkelijke, ondubbelzinnige 
en actieve toestemming die je aan het Davidsfonds hebt 
gegeven om de door jou meegedeelde persoonsgege-
vens te verwerken.

4.2 Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepas-
sing 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 gebrui-

ken zijn onder andere: voornaam, familienaam, geboor-
tedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer 
en, voor zover van toepassing, gezinssamenstelling.

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

6. Gebruiken, verzamelen, verwerken, 
opslaan en doorgeven van persoons-
gegevens 

6.1 Het meedelen van persoonsgegevens aan het Davids-
fonds en/of deelname aan evenementen, cursussen 
of cultuurreizen impliceert dat jij je als mededeler/
gebruiker:

I. Volledig, bewust en geïnformeerd verklaart 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 overeenstemming met deze 
privacyverklaring en de Privacywetgeving. 

6.2 Door het meedelen van persoonsgegevens aan het Da-
vidsfonds 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 verwezenlijken;
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;
IV. een archief bij te houden;
V. de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven;
VI. door te geven aan onderaannemers en contractspar-

tijen 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 dien-
sten, 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 onderaannemers 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 persoonsgegevens. Je hebt 
het recht: 

I. op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
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 persoonsgegevens te 
laten beperken;

V. om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan 
een derde;

VI. op bezwaar tegen de verwerking van jouw persoons-
gegevens, in het bijzonder in het kader van directe 
marketing;

VII. om jouw toestemming op basis waarvan het Davids-
fonds gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te 
verwerken, in te trekken;

VIII. om een klacht in te dienen bij de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de 
“Privacycommissie”) als je van mening bent dat de 
verwerking van jouw persoonsgegevens 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 ver-

mogen alle redelijke maatregelen te nemen om de be-
scherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen 
via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat 
veiligheidsbeleid voor haar medewerkers. De door 
jou aan het Davidsfonds 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 recht-
bank

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

9.2 Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort 
tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van 
Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank. 

Davidsfonds verbindt zich ertoe de passende techni-
sche 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 per-
soonsgegevens van onze reizigers. 

Wilt u in de toekomst de reisbrochures en e-nieuws-
brieven blijven ontvangen, accepteer dan nu de Da-
vidsfonds privacyverklaring of bij uw inschrijving. U 
vindt de integrale privacyverklaring hierboven en op 
www.davidsfonds.be/privacy. Alvast dank.
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GRAAG KORTING OP 
UW CULTUURREIS?

VRAAG DE DAVIDSFONDS  
CULTUURKAART AAN!

Davidsfonds Cultuurreizen maakt deel uit van het grote Davids-
fonds Cultuurnetwerk dat naast reizen ook heel wat cursussen, 
boeken en culturele evenementen aanbiedt. Wie de Davidsfonds 
Cultuurkaart aanvraagt, krijgt onmiddellijk korting op zijn 
of haar reis (van minimum 3 dagen). En dat per persoon die 
meegaat op reis! De volgende kortingen gelden voor houders 
van een Davidsfonds Cultuurkaart:

 + € 40 per reiziger op steden-, muziek-, rondreizen en cruises 
in Europa, vanaf 3 dagen

 + € 60 per reiziger op de rondreizen en cruises in de rest van 
de wereld

HOE VRAAGT U DE DAVIDSFONDS 
CULTUURKAART AAN?

Heel eenvoudig: u kiest voor € 40 boeken en/of cd’s uit meer 
dan 200 titels die u op de website van Davidsfonds vindt 
(www.davidsfonds.be/cultuurkaart). U krijgt dus meteen waar 

voor uw geld! Heeft u liever geen boeken, dan kan u ook gewoon 
€ 40 betalen. En wat belangrijk is: alle leden van uw gezin 
genieten mee van de Davidsfonds cultuurvoordelen! De € 40 
die u aan Davidsfonds geeft - en waarmee u de culturele werking 
ervan ondersteunt - krijgt u dus dubbel en dik terug, zeker als u 
een cultuurreis boekt! Meer info krijgt u altijd via 016 31 06 00 
of cultuurreizen@davidsfonds.be

ONTDEK DE DAVIDSFONDS  
CULTUURVOORDELEN

Naast de korting op de cultuurreizen voor alle reizigers die 
deelnemen, geniet u met de Davidsfonds Cultuurkaart ook 
nog van de volgende extra voordelen:

 + U krijgt meteen iets in ruil voor uw bijdrage: voor de € 40 
die u investeert, krijgt u boeken en/of cd’s die u zelf kiest 
uit een groot aanbod.

 + Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt uw hele gezin ook 
korting op alle evenementen en cursussen van Davids-
fonds én op alle Davidsfonds uitgaven als u ze bestelt 
via www.davidsfonds.be of aankoopt in de boekhandels 
De Kleine Johannes in Leuven, Verhalenhuis in Gent, De 
Brugse Boekhandel in Brugge en De Oude Linden in Tongerlo.

 + 4 keer per jaar krijgt u gratis het Davidsfonds Cultuurmaga-
zine in de bus, vol boeiende interviews, reportages, columns 
en natuurlijk ook wedstrijden. Daarnaast krijgt u via de 
online nieuwsbrieven van Davidsfonds exclusieve cultuur-
voordelen toegestuurd, zoals het boek van de maand, de 
reis van de maand en de cultuurvoordelen van de maand.

 + Met uw Davidsfonds Cultuurkaart krijgt u ook korting of 
andere voordelen in een resem toonaangevende cultuur-
huizen in Vlaanderen en Brussel, onder meer Opera Ballet 
Vlaanderen, ARSENAAL/LAZARUS, Symfonieorkest Vlaan-
deren, MAS, Concertgebouw Brugge...



Om u degelijk voor te bereiden op uw reis bent u bij Davidsfonds Academie aan het juiste 
adres. U kunt er terecht voor stevige inhoudelijke achtergrond. Alle cursussen staan open 
voor iedereen, ook als u helemaal (nog) niet van plan bent het vliegtuig op te stappen.  

Alle informatie over deze cursussen en nog vele andere vindt u op de website 
van Davidsfonds Academie. U kunt de gratis cursusgids ook aanvragen bij 
academie@davidsfonds.be of tel. 016 31 06 70.

GOED VOORBEREID 
OP REIS!

60 jaar revolutie. Cuba na 
Castro door Dirk Tieleman 
(Keerbergen, start 3 okt.)
→ Reis met Dirk Tieleman 
& Lut Baten naar Cuba, zie 
pag. 130

Inleiding op de wereld-
godsdiensten in India door 
Prakash Goossens 
(Turnhout, start 26 sept.)
→ Ontdek met Prakash 
Goossens wereldgodsdien-
sten in België, zie pag. 66

Eén jaar na de verkiezingen 
in Duitsland. Analyse van de 
actualiteit door Rik Tyrions
 (Tielt, start 9 okt.)
→ Reis met Rik Tyrions 
naar Berlijn & Potsdam, 
zie pag. 24 en 25

Dagevenement: Duizend 
jaar graafschap Loon met 
Jan Vaes en rondleiding 
expo en tuinen
(Alden Biesen, 20 nov.)
→ Reis met Jan Vaes naar 
Loon in Beieren, zie pag. 78

 
 

TAAL- EN CULTUURCURSUSSEN
Een introductie op taal, cultuur en geschiedenis van een land

Rusland (cursus in Aalst, start vr. 5 okt.)
China (cursus in Torhout, start woe. 7 nov.)
Spanje (cursus in Eeklo, start di. 20 nov.)

MEER CURSUSTIPS

© AFBEELDINGEN: SHUTTERSTOCK & WIKIMEDIA

Wie een Davidsfonds Cultuurreis combineert met een 
van deze cursussen, geniet van € 25 korting op de cursus

www.davidsfonds.be/academie

@davidsfonds

davidsfondscultuurnetwerk



Advertentie Davidsdoosje

Op zoek naar een origineel cadeau 
voor een cultuurliefhebber?

Schenk+een+jaar+lang+cultuurpret+met+het+Davidsdoosje

Met de Davidsfonds Cultuurkaart geeft u het hele jaar lang 
culturele voordelen in Vlaanderen en Brussel cadeau, zoals 
korting op al onze evenementen, cursussen, reizen en boe-
ken, een gratis magazine boordevol cultuur, kortingen bij de 
grootste cultuurhuizen en maandelijkse nieuwsbrieven met 
uitzonderlijke wedstrijden en voordelen. 

In het Davidsdoosje zit ook een Davidsfonds kortingsbon 
ter waarde van 10 euro. En met de waardebonnen van onze 

cultuurpartners schenkt u bovenop het standaard Davids-
fonds voordeel nog leuke extra’s, zoals een verrassend ge-
schenk, een gratis ticket of een uitzonderlijk grote korting. 
Een Davidsdoosje kost 40 euro, exclusief verzendingskosten. 

* In elk Davidsdoosje zit een kaart waarmee u kans maakt 
op een reischeque van 400 euro voor Davidsfonds Cul-
tuurreizen en een cursus of dagevenement van Davidsfonds 
Academie naar keuze voor 2 personen.

Het+Davidsdoosje+zit+boordevol+culturele+voordelen+en+verrassende+extraatjes:

WIN
een reischeque 
van €  400 voor 

Davidsfonds
Cultuurreizen*

Koop het Davidsdoosje via
www.davidsfonds.be/davidsdoosjekopen+



Oproep fotowedstrijd
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Neemt u wel eens foto’s op reis? Aarzel dan 
niet om uw mooiste exemplaren in te zenden 
voor de fotowedstrijd van Davidsfonds Cul-
tuurreizen. U maakt elke maand kans op een 
reischeque van 100 euro voor uw volgende 
cultuurreis. En dat niet alleen: alle maandwin-
naars dingen mee naar de hoofdprijs. Dat is dit 
jaar 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 zijn al enkele inzendingen van de fotowedstrijd 
van 2018. Kunt u het even goed of beter? Stuur dan 
nu uw foto’s in van een Davidsfonds Cultuurreis 
via www.cultuurreizen.be. 

DEEL UW 
VAKANTIEFOTO'S 

EN WIN!



Veel Ethiopische hotels hebben 
geen haardrogers, veel steden geen 
functionerende bankautomaten. 
Maar cultuur en natuur bloeien in 
alle pracht. Eeuwenoude religieuze 
ceremonies ontroeren hedendaag-
se bezoekers, handen, voeten en 
een glimlach vergemakkelijken 
gesprekken als er geen gemeen-
schappelijke taal is. In evaluaties 
van reizigers vallen woorden als 
‘buitengewone ervaring’ en ‘leer-
rijk en confronterend’. Ik ben het 
daar helemaal mee eens, zeker als 
je op stap kunt gaan met een groep 
enthousiaste en geïnteresseerde 
reisgenoten. Dat is voor mij al 7 
keer gelukt in Ethiopië.

KATELIJNE HERMANS,
reisleider

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 steden, culturen en beschavingen op een aangename manier en 
in fijn gezelschap. Met prominente reisleiders die het verschil maken.

WWW.CULTUURREIZEN.BE
Volg ons op   of 

Sinds meerdere jaren reis ik voor 
Davidsfonds naar de landen in 
Zuidoost-Azië waar ik van jongs 
af aan mee verbonden ben, in het 
bijzonder China. Mijn passie voor 
China’s cultuur, de vele aspecten 
van het sociale en maatschappe-
lijke leven en het Chinese natuur-
schoon deel ik graag met mijn kri-
tische en vooral ook enthousiaste 
en nieuwsgierige reisgezelschap. 
Tot nu toe was elke reis een succes, 
zowel voor de deelnemers als voor 
mezelf. De hartelijkheid van de 
begeesterde reizigers treft me keer 
op keer, tenslotte ben ik maar de 
tussenpersoon tussen hen en de 
vele Chinezen. 

LIEVE DE CLERCK,
auteur en reisleider

De cruise op de Douro met Jan 
Goossens was de vijfde Davids-
fonds Cultuurreis die wij mee-
maakten. Alle reizen waren prima 
georganiseerd en we hadden tel-
kens uitstekende gidsen. In Ethi-
opië ontdekten we een voor ons 
totaal onbekende cultuur, daarom 
hebben we die reis als het meest 
interessant ervaren. Maar ook de 
cruise op de Donau, Polen en de 
cruise op de Seine zijn allemaal 
aanraders.

RUDOLF & ANNEMARIE
Haverkorn van Rijsewijk - van Beuningen




